
Dato: 01.07.2002 
 
 
Referat: 
Hagemøte hos Jan Anders 
 
Dato: 08.07.2002 
 
 
Referat: 
Hagemøte hos Olaf Dønnum, Dønnum gård 
 
Dato: 15.07.2002 
 
 
Referat: 
Hagemøte hos Erik Jondell, portnerboligen på Eidsvoll Verk 
 
Dato: 22.07.2002 
 
 
Referat: 
Sommerferie 
 
Dato: 05.08.2002 
Fremmøtte: 20 
 
Referat: 
Rotarysaker, ferieminner fra Hellas v/ Erik Jondell 
 
Presidenten gjenomgikk satsningsområdene for 2002/3 
Barn og ungdom 
Eidsvoll i bilder 
Ryla 
Prosjektkonkurranse EVS 
Klubbmøter 
Sosiale møter 
Erfaringsutveksling  mellom yrkesgrupper 
Yrkesetikk 
Stille auksjon 
Rekruttering av nye medlemmer 
1000 USD til RF 
 
Budsjett ble gjennomgått og vedtatt med 900 kr i halvårlig kontingent 
 
Vinlotteri 



For å øke inntjeningen arrangeres vinlotteri ca 1 gang pr måned.  Lotteriet arrangeres på 
interne møter kombinert med en liten orientering om vinen. 
 
Medlemsutvikling 
Forslag på nye medlemmer utsendt til medlemmene.  Potensielle medlemmer inviteres til 
utvidet møte om sentrumsutvikling 27. august. 
 
Reiseskildring ved Erik Jondell 
Hellas, Patmos.  Stedet der Johannes hadde sin åpenbaring. Denne øya er relativt lite 
turistirisert og juni eller september er den beste tiden for besøk.  Øya har få severdigheter, 
men 2 er verdt et besøk, - grotten der Johannes hadde sin åpenbaring og Johannes-klosteret, 
grunnlagt for 900 år siden. 
 
 
Dato: 12.08.2002 
 
 
Referat: 
Guvernørbesøk v/ Svein H. Pedersen 
 
Guvernørbesøk  
Møtet startet med at ungemusikere underholdt. Hans Henrik, Joakim og Ingrid trollbandt 
forsamlingen med friske jazztoner.  
Guvernør Svein Håkon Pedersen presenterte satsningsområder som vil bli prioritert i 
Rotaryåret 2002-2003.  
Ungdomskriminalitet skal være tema i dette året. Det vil bli satt fokus på dette problemet og 
klubbene oppfordres til å belyse alle sider ved problemet. Årsak, utvikling, bekjemping og så 
videre.  
Klubbene blir spesielt oppfordret til å se på utviklingen i samfunnet som fører til 
ungdomskriminalitet. Det kan være vold i hjemmet med lite varme og omsorg for barn og 
unge.  
Det ble vist en video der verdenspresident Bhichai holdt en tale under Guvernørkonferansen  
Dette var en gripende og velredigert tale der han skisserte satsningsområdene for Rotary. 
Arbeid for barn og ungdom skal prioriteres. I klubbenes interne arbeid er rekruttering av nye 
medlemmer en viktig oppgave. Ingen organisasjon kan overleve uten nyrekruttering. 
Imidlertid understreket presidenten at like viktig som rekruttering er det å ta vare på nye 
medlemmer. Det viser seg at alt for mange slutter i Rotary etter bare kort tids medlemskap. 
Han oppfordret også medlemmene til å holde høye etiske normer, både privat og offentlig, 
og ba om at klubbene satte etikk på dagsorden.  
Presidenten avsluttet sin tale med å oppfordre til videre arbeid med Polio +. 99 % av 
prosjektet er gjennomført, men den siste 1% som gjenstår, kan bli den vanskeligste å 
gjennomføre.  
Guvernør Svein Håkon avsluttet sitt innlegg med å oppfordre til deltakelse på 
Distriktskonferansen der etikk og ungdomskriminalitet vil være tema.  
Guvernørbesøket ble avsluttet på tradisjonelt vis med et festlig samvær med någå attåt. 



Dato: 19.08.2002 
Fremmøtte: 22 
 
Referat: 
Eidsvold Blad, informasjon 
 
Kveldens foredragsholder Kjøren hadde meldt forfall. Disponent Hermansen i Eidsvoll Blad 
steppet inn på kort varsel og ga oss en glimrende innføring i pressens problemer generelt, og 
spesielt EB's framtid. 
 
Dato: 26.08.2002 
Fremmøtte: 30 
 
Referat: 
Sundet - vil og skal vi la det gå til grunne? v/ Tore Kværner 
         
 
Sentrumsutvikling i Sundet, Innleder Tore KværnerTore Kværner har vært drivkraften bak 
sentrumsutviklingen på Jessheim.  Han brukte mye av sitt innlegg til å beskriv hvordan 
utviklingen hadde skjedd på Jessheim.   
 
Sentrumsutvikling handler om 5 viktige punkter: Idealisme, planlegging, tålmodighet, 
forutsigbarhet og kapital.  Skal man lykkes er det nødvendig å utvikle et forpliktende 
samarbeid mellom næringsdrivende, gård- og grunneiere og kommunale myndigheter.  Det 
må finnes strategiske næringsplaner og disse planene må følges.  Det må alle kunne være 
trygge på, både politikere, administrasjon og utbyggere. 
 
Noe av problemet i Sundet er at det er for mange rike gårdeiere.  Det er ingen grunn for dem 
å gjøre mer, de tjener godt nok.  Noen må ta initiativ til å få satt i gang utvikling av Sundet.  
Ta litt risiko.  Sundet har mange fordeler og disse må kunne utnyttes.  Han nevnte spesielt 
Vorma og Skiblander.  Sundet kan ikke bli et Jessheim, det toget er allerede gått.  Sundet kan 
bli en elveby med vannaktiviteter der Vorma spiller en sentral rolle. Byen må bli levende, 
også på kvelder og helger.  For å få til dette er det nødvendig at det bor mennesker i Sundet. 
 
Slipp løs kreative arkitekter og ikke ta for mye hensyn ti eksisterende bebyggelse.  Det beste 
for sundet ville være om man fikk tak i den største bulldoseren som finnes og jevnet mye av 
bebyggelsen med jorden.  Bygg en småby med trehus på samme måte som man finner det 
på Sørlandet. 
 
Dato: 02.09.2002 
 
 
Referat: 
Vyer om Rikspolitisk senter v/ Erik Jondell 
 
Dato: 09.09.2002 
 



 
Referat: 
3 min. v/ Harry Johansen'Little Norway' - Krigen 1940-45 v/ Alf R. Bjercke 
 
3 – minutter ved Harry 
 
Harry leste et utdrag av boken han har skrevet om barndommen i Fenstad.  Han valget et 
avsnitt fra krigsutbruddet i 1940 
 
Alf R. Bjerke snakket først om Eidsvoll Dragonregiment og hvordan dette var bygget opp.  
Det var regimenter mange steder i landet under Danskekongen, og denne ordningen holdt 
seg het til unionsoppløsningen i 1814.  Regimentet var bygget opp ved at gårdbruker stilte 
hest og rytter til disposisjon.  Disse regimentene var en vesenlig del av det dansk/norske 
forsvar.  
 
Alf R. Bjerke har også stått sentralt i arbeidet med å holde Skiblander i gang, og han fortalte 
om denne perioden 
 
Hans hovedinnlegg var fra tiden i Litle Norway i Canada under krigen.  Litle Norway var et 
treningssenter og norske soldater og flygere under 2. verdenskrig.  Selv ble han lært opp som 
flymekanikker. 
 
Han fortalte levende og humoristisk om livet i leiren. 
 
Dato: 16.09.2002 
Fremmøtte: 26 
 
Referat: 
Tilbakeblikk 1950-60-70-80 og 1990  Regi v/ Arne Birkeland og John Egeland. Vinlotteri 
 
Oppvekstvilkår i Eidsvoll 1940 til 1990 
 
Egil, Hans Peder, Erik, Steinar og Hans Olav fortalte om sine barndoms- og ungdomsår i 
Eidsvoll for hvert sitt 10-år. 
 
Egil var barn og ungdom i 40- årene og dette tiåret ble preget av krigsutbruddet , krigen og 
tiden etter 
 
Hans Peder opplevde 50 årene med teknologisk framgang og utvikling.  Han gikk på todelt 
skole.  Læret nok allikevel.  Fremkomstmidlene var ski om vinteren og om sommeren måtte 
de gå, inntil sykkelen ble tigjengelig.  Han begynte tidlig å interessere seg for fly, hadde sin 
første flytur i 1948.  Ungdommen underholdt seg den gan som nå med kino og fest. 
 
Erik vokste opp i 60-årene.  Dette var Beatles-tid, og håret begynte å vokse nedover ørene.  
 
I denne tiden bodde det fortsatt mye folk i Sundet, det var mange unge og barn.  Sundet var 
et spennende sted med mang gamle bygninger.  Det var mage forretninger og 4 kafeer.  



Landsgymnaset var et samlingspunkt og mye av ungdomsaktivitetene skjedde i forbindelse 
med Landsgymnaset.   Nebbenes ble etter hvert også et samlingspunkt 
 
Steinar kom etter 68-erne. 
70 årene var en brytningstid.  Mye ble forandret i Sundet i denne perioden og Sundet tapte 
mye av sin sjarm.  Ungdommen begynte å trekke mer ut av bygda. Eidsvoll var ikke lenger 
samme skolesentrum som tidligere.   
 
Hans Olav er et produkt av 80-rene.  Det som betydde noe i Eidsvoll i denne tiden var 
musikk, Eidsvoll Turn fotball, guttemusikken og Gerd Moløkkens danseskole.  10 året 
karakteriseres som pastellårene.  Festtilbudet ble utvidet ved at Mac’en kom i tillegg til 
Vestheim.  Russerevy ble laget for første gang i 1988. 
 
Dato: 23.09.2002 
 
 
Referat: 
Ikke møte pga. oppussing i lokalene. 
 
Dato: 30.09.2002 
 
 
Referat: 
Historisk tilbakeblikk på Eidsvollbygda. Per Kr. viser 'Eidsvollfilmen'. 
 
Dato: 07.10.2002 
 
 
Referat: 
Økonomisk kriminalitet v/ Geir Kjetil Finneide - økokrim. 
 
Dato: 14.10.2002 
 
 
Referat: 
Opptak av nye medlemmer, 3 min. v/ Bent Grønsleth 
 
Presidenten ønsket velkommen til et spesielt møte. Det spesielle var opptak av 5 nye 
medlemmer. En velkomst også til 3 musikere som var der for anledningen. John Egeland 
behørig gratulert post festum med 60 år og fikk overrakt den tradisjonelle vasen. John 
orienterte om samarbeidsprosjektet vi har med  Eidsvoll videreg. skole hvor det den 23. 
oktober blir et møte på skolen med premieutdeling. Det kommer mer om dette senere. 
 
Pga. oppussing av møtelokalene våre blir neste møte flyttet til den 18. oktober på 
Meierisalen hvor det blir krabbelag. Neste3 ordinære møte blir 28.oktober. 
 



Før videre sermoni fikk vi kunstnerisk innslag av  Wollert Krohn-Hansen. Det begynte med 
moderne kirkemusikk som gikk over i jazz. Etterpå spilte han Summertime med Christine 
Bentsdatter Grønsleth som vokalist. 
 
Opptak av de fem nye medlemmene i alfabetisk rekkefølge: 
Berg, Ronald, 48 år, eldst av 9 søsken, gift og har 1 sønn. Hans profesjon er ingeniør og er 
produksjonsleder i kjemisk industri. Fadder er Jan Anders Aalborg. 
 
Bjørnsen, Lise, 41 år. Hennes profesjon er optiker. Fadder er Jan Anders Aalborg. 
 
Dato: 18.10.2002 
 
 
Referat: 
Krabbelag, vinlotteri 
 
Dato: 28.10.2002 
 
 
Referat: 
Humor i hverdagen v/ Thorvald Tande jr. 
 
 
Dato: 04.11.2002 
Fremmøtte: 23 
 
Referat: 
Nominasjon visepresident. Ego 2 Harry Johansen 
 
Møtet startet med opptak av nytt medlem, Lise Bjørnsen Toftnes, optiker. 
 
Deretter ble det foretatt nominasjon av visepresident for både 2002/3 og 2003/4 fordi 
nåværende visepresident har varslet at han sannsynelig vil flytte fra bygda til neste sommer. 
 
Harry 
Født og oppvokst i Fenstad i Nes.  De som ønsker å vite mer om barndommen kan lese 
Harry`s bok og barndommen i Fenstad.  (Dette var reklame) 
 
Hans yrkesaktive tilværelse har dreid seg om Eidsvoll Rivefabrikk, fra rive og orv til BBB. 
 
Harry fortalte om utviklingen av de forskjellige produkter som startet med river i tre, listverk, 
loftstrapper og BBB – reolen som de viktigste.  Harry fikk eter hvert ansvar for eksport fra 
Rivefabrikken og spesielt var det stor eksport til England i 70-årene. 
 
Brødrene Høybråten takket av og Norema overtok bedriften i 1984.  Harry fortsatte i 
bedriften under nye eiere og arbeidet både med salg og innkjøp.   
 



Bedriften ble solgt flere ganger og er nå Eidsvoll Tremiljø. 
 
Dato: 11.11.2002 
Fremmøtte: 30 
 
Referat: 
Hva skjer i Brussel ? v/Ola Lømo 
 
Presidenten orienterte om at styret har besluttet at klubben skal sende en deltaker på Ryla.  
Han oppfordret alle til å foreslå kandidater. 
 
Presidenten fortalte deretter om sitt besøk i Rotaryklubb nr 1 i Chicago. Det kan tyde på at 
det ikke er helt like forhold i alle klubber selv om vi er opptatt av det samme og har samme 
målsetninger.  Presidenten og andre som har besøkt rotaryklubber omkring i verden, 
oppfordret medlemmene til å gjøre dette hvis muligheten byr seg. 
 
Klubben fikk presentert 1. premievinneren fra konkurransen om beste innsalg under 
internasjonale dager ved EVS.    
 
Ola Lømo med ferske inntrykk fra EU- hovedstaden ga en fin innføring under temaet: Norge 
og EU 
 
EU har sin opprinnelse i gjensidige forpliktelser mellom gamle fiender med det formål å 
unngå at Europa igjen skal havne i et uføre med krig og elendighet.  Forhistorien til EU er 
flere  avtaler som til slutt resultert i første utvidelse i 1972 og senere utvidelser i 1994 og nye 
utvidelser i 2004.  Norges forhold til EU er regulert gjennom EØS-avtalen. 
 
EØS-avtalen gjør at Norge må tilpasse seg EUs regelverk, med bare begrenset mulighet til å 
påvirke beslutningene. 
 
Ola gikk i gjennom EUs oppbygning og styresett. 
 
Dessverre fikk vi alt for liten tid til å gå inn på Olas største kompetanseområde, 
matsikkerhet.  Norge må tilpasse seg EUs regelverk som er under utarbeidelse og vil bli gjort 
gjeldende fram mot 2005. 
 
Vi oppfordrer Ola til å legge opp et eget program der matsikkerhet er tema. 
 
Dato: 18.11.2002 
Fremmøtte: 26 
 
Referat: 
Nødhjelp i Afrika og Asia v/ Einar Kjøren 
 
Einar fortalte litt om hvorfor han ble hjelpearbeider.  I sitt yrkesaktive liv var han flyteknikker 
i forsvaret og va i den forbindelse med på mange hjelpeforsendelser til kriseområder der 
luftforsvaret sto for transporten.  Han fattet interesse for denne typen arbeid, og da han ble 



pensjonert fra forsvaret ble han hjelpearbeider i  seg for Røde Kors.  Årsaken til at han 
begynte dettearbeidet karakteriserte han selv som litt eventyrlyst, litt idealisme og lysten til 
å prøve seg under vanskelige forhold. 
 
Kjøren viste deretter lysbilder og fortalte om sine opplevelser i forskjellige områder. 
 
I Malawi var oppgaven matdistribusjon i forbindelse med sultekatastrofe.  Dette arbeidet 
pågikk i flere måneder. 
 
I Tanzania var det nødhjelp i forbindelse med flyktningstrømmen i forbindelse med 
borgerkrigene i  Rwanda og Burundi. 
 
Bildene og fortellingen var både gripende illustrerende, og referenten ble så engasjert i 
fortellingen at han glemte å ta notater. 
 
Dato: 25.11.2002 
Fremmøtte: 33 
 
Referat: 
Egoforedrag v/Aud Vandvik 
 
 
Dato: 02.12.2002 
Fremmøtte: 28 
 
Referat: 
Årsmøte. Vinlotteri 
 
Klubben er kommet opp i en uvanlig situasjon ved at den valgte visepresident har trukket 
seg. Det måtte dermed velges en ny visepresident for inneværende år og visepresident for 
neste år. Fra valgkomiteen ble det stilt spørsmål om en løsning på uføret var at den som fikk 
flest stemmer på nominasjonsvalget ble visepresident for inneværende år, og den dernest 
ble valgt til visepresident for neste år. Det kom ingen innsigelser til en slik ordning. 
Resultatet ble at Olav Degvold ble valgt til president inneværende år og Ola Lømo ble valgt til 
visepresident for neste år.  
Påfølgende vinlotteri gikk som vanlig greit. 
 
Ref. V.E. 
 
Dato: 09.12.2002 
 
 
Referat: 
Økonomisk kriminalitet v/ Geir Kjetil Finneide - spesialrevisor i Økokrim 
 
 
 



Dato: 16.12.2002 
Fremmøtte: 34 
 
Referat: 
Juleavslutning 
 
Dato: 06.01.2003 
 
 
Referat: 
Ego I - foredrag v/ Ronald Berg Vinlotteri 
 
Dato: 13.01.2003 
 
 
Referat: 
Eidsvollidag.no v/ Jens Erik og Gunnar Fodstad - Design 1814 AS 
 
Dato: 20.01.2003 
Fremmøtte: 30 
 
Referat: 
Reiseliv i Akershus v/Øyvind Wang, Daglig leder Akershus Reiselivsråd 
 
Reiselivsrådet har en omsetning på ca 5 mill pr år.  Fylket og kommunen er medlemme. 
 
Målsetningen er å fremme reiselivet i fylket. | 
 
Hovedaktiviteten er markedsføring i alle former, ved å delta på messer, utgi publikasjoner, 
brosjyrer, arrangere kurs og konferanser osv. 
 
Statistikken viser at det er sterk økning i antall overnattinger og besøk i Romeriksregionen. 
 
Handlingsplanen for 2003 går ut på følgende aktiviteter: 
Info. tavlene på rastepalassene skal oppdateres 
·     Miljøkurs 
·     Lokal matkultur 
·     Sør Gardermoen 
·     Sykkelturer 
·     Messeregion 
·     Eidsvoll 1814 
 
Rikspolitisk Senter 1814 er i sentrum for langtidsplanen 2003 til 2006 
 
I 2003 skal utviklingen i forbindelse med 1814 følges med: 
·     Statusanalyse 
·     Analyse av konkurrenter 



·     Markedsanalyse 
·     Kartlegge mulig aktører til et felles utviklingsprosjekt 
·     Sluttrapport med konklusjon om videre utvikling 
 
Dato: 27.01.2003 
Fremmøtte: 30 
 
Referat: 
Moral og etikk i legeyrket, v/Erik Holum 
 
Etikk er moral satt i system. 
 
Stiftelsen av Rotary var tuftet på begrepene etikk og moral.  Bevegelsen er fortsatt opptatt 
av disse ting og det er klart uttrykt i formålsparagrafen. 
 
Etikk og moral i legeyrket 
 
Legeyrket har alltid vært preget av at behandlingen er foretatt ut fra det man har visst. og 
behandlingen har derfor vært basert på denne erkjennelse. Moral- og etikkbegrepene har 
stort sett vært uforandret gjennom tidene. 
 
Etiske normer ble utvidet ved at det formelt ble inntatt i etikkregelen at pasientene selv skal 
kunne bestemme over sin egen behandling.  Regelverk og normer er utarbeidet av 
legeforeningen og disse praktiseres av norske leger. 
 
Hverdagen for en allmennpraktiserende lege består av konsultasjoner med 
enkeltmennesker, ca 100 pr uke.  Disse konsultasjonene preges ofte av ”ikke etiske” 
problemer.  Spesielle situasjoner kan imidlertid py på etiske problemer: 
·     Nok tid til enkelte ”resurssvake” personer 
·     Rusede personer som ikke følger foreskreven behandling 
·     Ubehagelige mennesker 
·     Urene og illeluktende personer  
Kan være vanskelig å forholde seg til 
 
Det kan også være vanskelig å forholde seg til vanskelige og alvorlige sykdommer og 
tvangsinnleggelse av psykiske pasienter til pasientens beste eller pårørendes beste.  
Likeledes kan sykemeldinger enkelte ganger by på problemer. 
 
Dato: 03.02.2003 
 
 
Referat: 
EGO v/Rune Storsve, 3 minutter v/John Egeland 
 
Presidenten åpnet møtet med å takke for godt frammøte i den  siste tida. 
3 min. ved John Egeland. Av tre temaer valgte han å snakke om ungdom. Er det et forfall på 
gang når det gjelder de unge, - eller har det alltid sett slik ut? Ungdommen stiller høyere 



krav. De er egosentriske, etikk er det dårlig med. Er det en utglidning på dette området, eller 
er det oss det er noe galt med? Er det vi som forsømmer ungdommen, og kan vi gjøre noe 
med det, - bry oss?   
Egoforedrag ved Rune Storsve.  
Rune innledet med å fortelle om en 8-10 dagers tur til Den Dominikanske Republikk hvor en 
13 år gammel skopusser hadde gjort inntrykk på ham. Historien vitnet om Runes interesse 
for mennesker.  
Rune ble født for 38 år sida. Hans far var jernbanemann med den følge at det ble en del 
flytting. På Hauerseter var det et eldorado for en ungdom som likte å ferdes ute. Mens 
skolekameratene tok bussen til Nord-Kisa skole løp han på ski ved sida av, - og han slo den 
mer enn en gang -! Hans mor var det litt synd på, for hun hadde 3 gutter mot seg. Imidlertid 
var det like galt med han sjøl, for han har hatt 4 jenter mot seg - ! Vi tror ikke det var for å 
skryte, men han var en god skiløper. Han var kretsmester flere ganger. I et mesterskap 
hadde han en konkurrent som under press av sine foreldre skulle bli nummer 1. Da han ble 
slått av Rune også denne gangen knekte han staven over kneet slik at han hadde en grunn 
for å tape. Men da la Rune skiene på hylla. Men han hadde lært noe av sin far, nemlig at han 
ikke skulle tisse før et løp -!  
Musikken har alltid vært Runes store lidenskap. Det samme med hans 2 brødre. Han fortalte 
morsomme historier fra denne tida.  Dette var omkring 1965 da de flyttet til Jessheim. 
Elektronikk var hans store interesse. Han tjente penger som avisgutt, hadde flere ruter. Han 
leste realfag og må ha vært en meget aktiv ungdom. Han bygde seg en radiosender og 
opererte helt i kanten av FM –bandet. Han ble avslørt, fikk politiet på døra som ville 
beslaglegge radioutstyret. Han leverte et tysk kortbølgesett som han hadde, og politiet var 
fornøyd. FM-senderen har han fremdeles -. På Jessheim fikk han jobb hos Ole Kleven hvor 
han reparerte alt fra radioapparater til mjølkemaskiner. Han gikk ungdomsskolen på 
Jessheim hvor han var en ener i realfag – og salmevers –(!) , men elektronikken sto øverst. 
Militærtjeneste. Han søkte til Lutvann, men ble sendt til Kjevik hvor han ble gjort stor stas 
på. Fikk skreddersydd uniform, men han likte seg ikke i miljøet der. 
Han ”rømte” til Nesna hvor han fikk jobb momentant. Drev som reparatør av alt mulig. Der 
traff han sin Torild fra Askim. Da arbeidspresset ble for stort og fritida for lita, flyttet de 
sørover. Etter et års opplæring i digitalteknikk levde de ”grønt” på Fåvang til Forsvaret 
etterlyste ham.   
Han ble ansatt hos Bård Trøen som han satte meget høyt som arbeidsgiver og som 
menneske. Da det kom til en dramatisk slutt der, ble han anmodet om å lese en annonse i 
Aftenposten. Det dreide seg om jobb i dentalbransjen, og etter kurs i dette faget har han 
jobbet der. Hans 3 døtre og ei til er for det meste voksne og kan sikkert se tilbake på et godt 
familieforhold.  
Rune avsluttet med et dikt av Hans Børli.   
 
Vinlotteri ved Harry. 
 
Ref. V.E. 
 
Dato: 10.02.2003 
 
 
Referat: 



Internasjonal komite - Ungdomsutveksling Ryla - Handicamp ved Hans Peder Ulvin 
 
Dato: 17.02.2003 
 
 
Referat: 
Ego II foredrag ved Jan Willy Aalborg 
 
Dato: 24.02.2003 
 
 
Referat: 
Mat og vin fra 4 verdenshjørner 
 
Dato: 03.03.2003 
Fremmøtte: 34 
 
Referat: 
Ego-I foredrag ved Lise Bjørnsen Toftnes, 3min. v/Øyvind Finbråten 
 
3 minutter ved Øyvind 
Ungdomsutveksling.  Klubben har hatt 3 – 4 utvekslingsstudenter.  Siste årene har vi vært 
passive.  Det var fine opplevelser som vi bør ta opp igjen 
 
Lise er født i Eidsvoll i 1962.  Dansk mor og norsk far. 
 
Bodde i Sundet.  Ungdommen ble preget av skolegang og idrett fram til hun gikk i 9., da ble 
det mer interessant med gutter enn idrett  
 
Ble gift med Vidar Toftnes.   
 
Grunnskole for optiker, men fant ut at hun allikevel ikke skulle bli optiker.  Startet på 
grunnkurs i reguleringsteknikk, men sluttet etter 2 mnd.  Startet ved optromistudie på 
Kongsberg som varte i 2 år.   
 
Ferdig optiker i 1985 
 
Jobbet på Lillestrøm fra 1985, bosatt i Holmlia. 
 
Flyttet til Eidsvoll i 2002. 
 
Utdannet seg videre innen kontaktlinser: 
 
Arbeidserfaring: 
Narvesen spisevogn 
Togservering 
Flere jobber som optiker 



 
Lise har to barn, ble skilt i 1995, startet egen optikerforretning i Eidsvoll. 
 
 
Dato: 10.03.2003 
 
 
Referat: 
Ungdomsarbeid i Norsk Motorklubb - Eidsvoll.  v/ formann Tore Stedjan 
 
Dato: 17.03.2003 
Fremmøtte: 32 
 
Referat: 
Erfaringer fra Ryla-kurset v/ Karoline Sanner 
 
Karoline representerte vår klubb på Ryla-samlingen. 
 
Det var 40 ungdommer fra hele distriktet.  7 gikk på videregående, 17 var studenter og 16 
var i arbeid. 
 
Tema på samlingen var: Ledelse, fokus på media, etikk, hvordan satse som gründer?, bruk 
mer av deg selv, konfliktløsning, den vanskelige samtale og mye mer. 
 
Undervisningen foregikk som gruppearbeid, rollespill og personlighetstester 
 
Det viktigste hun lærte var:  
Du må være din egen leder – leder over seg selv og sin egen tid 
 
Karoline var begeistret for oppholdet og kunne ikke få rost opplegget nok. 
 
Dato: 24.03.2003 
 
 
Referat: 
Besøk i ungdomsklubben Cornerstone Utdeling av Paul Harris til Harald Djupvik 
 
 
Dato: 31.03.2003 
Fremmøtte: 24 
 
Referat: 
Coca-Cola Norge, v/ Stein Rømmerud 
 
Coca Cola er verdens mest kjente varemerke 
Det er 2 selskaper i Norge: 
Coca Cola Norge AS 



Coca Cola Drikker AS med 1100 ansatte 
Samarbeidspartnere: Mack, Hansa, og Borg 
 
Coca Cola Norge AS: 
·     Eier varemerket 
·     Representerer morselskapet 
·     15 ansatte 
·     Markedsføring  
·     Kommunikasjon og PR 
·     Markedsundersøkelser 
·     Finans (selger konsentrat til produsenter) 
·     Kvalitetskontroll 
 
Avdelingen Public Affairs and Communications 
·   Ekstern og intern kommunikasjon 
·   PR ansvar 
·   Forbrukerkontroll 
·   Krisehåndtering 
 
Coca Cola i verden: 
·   Selger ca 112 milliard kasser daglig 
·   Verdens største leverandør av  alkoholfrie leskedrikker 
·   Etablert i 205 land 
·   Mer enn 100 varemerker 
 
Startet i 1886 av John Pembert 
 
Dato: 07.04.2003 
 
 
Referat: 
3 minutter, Ego I v/Joel Johannessen Vinlotteri 
 
Dato: 14.04.2003 
 
 
Referat: 
Riktig og galt om ost og vin. Jens presenterer 5 franske oster og 3 forskjellige viner. 
 
 
Dato: 21.04.2003 
 
 
Referat: 
2.påskedag. Fri 
 
 



Dato: 28.04.2003 
Fremmøtte: 27 
 
Referat: 
Hvordan medievold påvirker ungdommen, v/ Ragnhild Bjørnebekk 
 
Det kan stilles flere spørsmål om vold: 
·     Hva skaper vold 
·     Avvik fra normale normer 
·     Vold som fenomen  
 
Utviklingstrekk: 
1850 til 1960 Lite vold og kriminalitet 
Fra 1960 skjedde det en uheldig utvikling 
Utviklingen startet i USA, kom til Europa og så til Norge. 
 
Bruken av narkotiske stoffer økte på 80-tallet 
Medianutvikling 
Gjengdannelser 
Nye kriger som ble overført via meda. 
 
Spredning via film, video og Internett gjør at vold blir uniformert over hele verden.  Nye 
måter å sloss, følger utviklingen i film og video. 
 
Den totale kriminalitet er 6-doblet siden 60-tallet.  Noen typer vold har gått tilbake mens 
andre har økt, som kommersiell kriminalitet av etablerte kriminelle.  Gateran og barnevold 
utført av unge er økende. Årsaken er at unge har mange verdifulle ting på seg, merkeklær, 
smykker og mobiltelefoner. 
 
I Oslo er 8 % av guttene kriminelle gjengangere, men ser vi jenter og gutter sammen er 5 % 
gjengangere.  20 % av ungdomsgruppen 14 – 17 år er borte i kriminelle forhold. 
 
På tross av dette er gruppen av unge som aldri gjør noe galt økt mest. 
 
Særtrekk i Norge:  
·     Trusler er oftere brukt enn i andre land 
·     Jentegruppen av kriminelle øker mer enn i andre land  
  
Det er kraftig økning av bruk av amfetamin og speed.  Tendensen er nedgang av de tyngre 
narkotiske stoffene. 
 
Hva kommer først av vold og rusbruk?  Undersøkelser viser at voldelige er voldelige før de 
begynner misbruk.  Rusmisbruket forsterker vold og fjerner hemninger.  Kultur og 
forventninger kan styrke voldlsutøvelse ved rusmisbruk. 
 



Vold utvikles ved at man lærer voldsbruk.  Aggresjon kan skyldes ”hjerneskade” eller feil 
koblinger.  Vitne til vold og det å være offer for vold, skaper voldelig adferd.  Vitne til vold i 
meda skaper voldelig adferd hvis barn er i miljø der vold gir status. 
Der det settes grenser for å se vold og det settes grenser for å være ute, gir medievold liten 
negativ virkning. 
 
Dato: 05.05.2003 
 
 
Referat: 
45 år i norsk og internasjonal underholdningsbransje v/ Barry Matheson 
 
Dato: 12.05.2003 
 
 
Referat: 
Steinerskolen v/ Siw Bjelland 
 
Steinerskolen i Eidsvoll startet høsten 2002 med 27 elever og 3 lærere. Barna får hver dag et 
varmt måltid med økologisk vegetabilsk matSteinerskolen ble grunnlagt av Rudolf Steiner i 
1919. Den første skolen var i Stuttgart. Filosofien bak denne undervisningsformen har sin 
opprinnelse i antroposofien.Rudolf Steiner var folkeopplysningsmann og han døde i 
1925.Den først Steinerskolen ble opprettet i Norge i 1926. I dag er det 51 barnehager, 36 
skoler, 10 gårdsbruk for handicappede barn og 1 høyskole for lærerutdanning. Den bærende 
tanke er at barn er det kreative menneske. Vi vil ikke fylle barna med kunnskap, men 
oppmuntrer til nyskapning, tanker og kreativitet. Læreplanene blir godkjent av 
departementet og pensum er det samme som i den offentlige skole. Metodene er 
forskjellige. Barnet skal bli mest mulig kjent med seg selv. Undervisningen er lagt opp med 
hovedtema i 2 timer pr dag i 3 til 5 uker. Bare ett tema i denne perioden. Etter hovedtema er 
det 3 timer med øvelsesfag. Til slutt er det musikk, gym og skapende fag. Det er ingen 
lærebøker. Formidler kunnskapen via bilder. Lærebøkene skapes i utgangspunktet av barna 
selv. Barna skriver sin egen bok ved å gjenfortelle det de har hørt med egne ord og bilder. 
Kroppsøving og friluftsliv er prioritert. Hver mandag er alle ute i naturen. Musikk er også 
viktig og prioritert. Skolen har ikke vitnemål eller karakterer. 
 
Dato: 19.05.2003 
 
 
Referat: 
Boligutviklingen på Romerike v/ daglig leder Ola E. Heggset - Notar Eiendom 
 
Dato: 26.05.2003 
 
 
Referat: 
Idretten i Eidsvoll v/ idrettslagene 
 



Dato: 02.06.2003 
 
 
Referat: 
Næringsutviklingen på Romerike - et område med betydelig vekstpotensiale. v/ daglig leder 
Bjørn Arne Skogstad - Innovasjon Gardermoen. 
 
Dato: 09.06.2003 
 
Referat: 
2. pinsedag, møtefri 
 
Dato: 16.06.2003 
 
Referat: 
Presidentskifte, utdeling av Paul Harris. Spekemat - øl - akevitt 
 
Sakset fra Eidsvold Blad: 
Eidsvoll Rotaryklubb har tildelt Leif Herbrand Eriksen Paul Harris-medaljen. Denne 
utmerkelsen går til en person som har gjort en spesiell samfunnsgagnlig innsats. 
Leif H. Eriksen kommer i godt selskap. Tidligere har Paul Harris blitt tildelt bl.a. Kong Harald, 
Dronning Sonja, Thor Heyerdahl, Jo Benkow og Wenche Foss - for å nevne noen av de mest 
kjente. 
De som tidligere har fått utmerkelsen av Eidsvoll Rotaryklubb er Eirik Sundli, Thor Solberg, 
Sonja Sjølie, Henning Alm Hansen, Leif Tomren, Jens R. Christiansen, Erling Myrseth og 
Harald Djupvik. Leif H. Eriksen ble født på Bøn, men bodde i Oslo i mange år. På sine voksne 
dager kom han tilbake igjen til hjembygda og markerte seg spesielt innenfor det 
lokalhistoriske området. Eriksen var initiativtaker til foredragsserien "Eidsvoll i fokus", som 
har holdt det gående i syv år med 21 arrangementer. En populær serie som har samlet 
mange mennesker til foredragene. 
I tillegg har han skrevet mye og holdt en rekke foredrag - ikke minst om aktivitetene langs 
Andelva fra 1600-tallet, om industrieventyret i Bønsdalen og om dagliglivet på Nygård.Han 
har også vært leder i Eidsvoll Arbeiderparti etter at han kom tilbake, men allerede i 1945 ble 
han valgt inn i Eidsvoll herredsstyre. Han var da 24 år, og det yngste medlemmet i 
forsamlingen. Under krigen var han med i Milorg, og bidro til å hjelpe mange nordmenn over 
til Sverige. Senere ble Eriksen journalist i Arbeiderbladet i Oslo, og han var statssekretær i 
Sosialdepartementet i fem år under regjeringen Nordli. 
 
Dato: 23.06.2003 
 
Referat: 
Frivillig møte. St.Hansfeiring med bål og grilling på egen strand ved Mjøsa hos Hans Peder - 
Morskogen. (Avlyst pga. dårlig vær) 
 
Dato: 30.06.2003 
Referat: 
Mat og vin v/ Rune.Møtet holdes hos Jan Anders. Ta gjerne med ledsagere. 



 
 
 
 
 



 


