
MED SEILFLY PÅ TVERS AV AUSTRALIA  
VED STEIN FRICH 
25.02.2019 
 
 
 

Presidenten åpner møte, noe Rotary stoff. 

Bjørn står for introdusering av dagens foredragsholder Stein Frich, med seilfly på tvers av Australia. 

Det ble en gjennomgang ett prosjekt hvor seilfly var hovedperson fra Melbourne til Perth og tilbake. 

Det ble fløyet østover noe som ikke var fornuftig siden den generelt ble motvind. 

Det ble tid til spørsmål. 

Presidenten takket for foredrag og ønsker alle vel hjem. 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

  



SOVJETISK ARV OG RUSSLAND SOM NABO – 
DEMOKRATIUTVIKLING OG MENNESKERETTIGHETER 
VED AAGE STORM BORCHEGREVINK 
18.02.2019 
 

 
 
 
 
Gjester: Rune Søgnen, Geir Danielsen, Ingrid Bentsdatter Grønsleth. 
 
Presidenten åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han ønsket spesielt kveldens foredragsholder, 
Aage Storm Borchegrevink, velkommen. 
 
Info: 
·      Det er ledige plasser på RYLA. 
 
Jørund introduserte kveldes foredragsholder; Aage Storm Borchgrevink er seniorrådgiver for 
Helsingforskomiteen der han har spesielt ansvar for landrådgiving for Russland, Tsjetsjenia og 
Georgia. Han har blant annet skrevet Den usynlige krigen (om reiser i Tsjetsjenia) og En norsk 
tragedie (om Anders Behring Breivik). 
 
Tsjetsjenia var hovedtema for kveldens foredrag, spesifikt forholdet mellom Russland og Tsjetsjenia. 
Det ble gitt en gjennomgang av historien fra Russlands storhetstid, innlemming av Tsjetsjenia og 
forholdene i dag som er en menneskerettslig katastrofe og trussel mot Europa. 
 
Det ble tid til både signering av bøker og spørsmål. 
 
Presidenten takket for fremmøtet og ønsket vel hjem. 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

  



EGO1 
VED RUNE ØSTBY HANSEN 
11.02.2019 
 

 

Gjester: Ingen gjester i dag 

Presidenten hadde en sjelden dag borte så Morten Kristoffersen åpnet møtet. 

Lise har vært på RLI, hvor det var 20 deltakere, første helgen gjennomført og to igjen. 

Morten startet dagens foredrag med å vise et bilde fra 1961 som en intro til dagens Ego1 av Rune 
Østby Hansen. Bilder er lagt med som dekker det meste av Rune sitt foredrag. 

 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

  



PLASTEN OG HAVET 
VED KENNETH BRUVIK 
04.02.2019 

 

Gjester: Kenneth Bruvik, Roy Karlsen, Harald Skjønberg, Morten Ruud, Britt Solveig Moseby, Torunn 
Hemli, Olsen, Geir Danielsen, Hanne Østby. 

Presidenten åpnet møtet og ønsket gjester og foredragsholder velkommen, ingen bursdager. Det ble 
sendt rundt utstyr for salg til inntekt for TRF. 

Jens Aalborg stod for intro av dagens foredragsholder Kenneth Bruvik, de ble kjent gjennom felles 
interesse som er laksefiske. 

Kenneth Bruvik holdt et innlegg om "Plasten og Havet". Det ble holdte et meget engasjerende 
foredrag om plast og hvordan rydde opp i forsøplingen i skjærgården/havet. Det ble møte for 
bevisstgjøring og også at det er håp, hvis en slutter å kaste alt i havet, og rydder der det er mulig. 

Det ble tid til spørsmål. 

Presidenten takket for foredrag og oppmøte. 

 

 

 



 

 



 

 

  



GUVERNØRBESØK 
28.01.2019 
 
 

Guvernørbesøk med formøte oppstart kl 1800, tilstede var guvernør Rune Magnussen og 
assisterende guvernør Arne Skauen. Fra ER var Trude, Pål, Lise, Morten , Petter, Bjørn, Hans Erik og 
Øystein. 

Formøtet var en gjennomgang av Eidsvoll Rotary i en god time der det ble foreslått og bestemt at vi 
skal ha en executive sekretær som vil gjøre overgangen mellom nytt og gammelt styre lettere på 
medlemsnettet. Ronald Berg fikk denne jobben. 

Presidenten åpnet hovedmøtet og ga Bent ordet for en gjennomgang av vinlotteri og bordoppsett. 

Guvernøren tok ordet litt ut i møtet og tok for seg pr og kommunikasjon, viktighet av rekruttering. 
Det er 2,2 mill nye rotarianer de siste 15 årene. Ingen økning i det totale antall medlemmer. 

Ungdomsutveksling; for å flere vertsfamilier snakket Magnussen varmt for at alder ikke er noe hinder 
for å være vertsfamilie. Det er bedre med 70+ da muligheten for å være tilstede er mye bedre. 

TRF; ønske om 100 dollar pr medlem. Og bruken av pengene i TRF er etter en mal som sier tre år i 
TRF, så går pengene tilbake som en 4-part til lokale prosjekter, en 4-part til Globale fond, rest til RF 
som prosjektet ‘End Polio Now’. 

Møtet ble rundet av med vinlotteri hvor Jens Aalborg hadde donert 5 gode viner. Inntekten skal gå 
uavkortet til TRF som en del av 100 dollar løftet. Det ble solgt for ca 11200 kroner. Meget bra. 

Presidenten takket alle for bidrag/jobb på kveldes møte. Vel hjem kl 2145 

  



  

 



 

 



 

 

  



INTERNMØTE 
21.01.2019 

 

Gjester: Gisle A. Svindland, Trine Rolstad, Ingrid Bentsdatter Grønsleth. 

Presidenten åpnet møtet som ble et medlemsmøte da foredragsholder Aage Storm Borchrevink 
meldte avbud med kortest mulig varsel. 

Foredragsholder kommer ved en senere anledning. 

Lise er på meldt RLI, samme kurs som Pål har gjennomført. 

Det ble gjennomført tre Ego 2 av Jørund, Roy og Pål. 

Presidenten ønsket vel hjem kl 2030 

 
 
 
 

  



BOLIGBYGGING OG DIGITAL SATSING 
14.01.2019 

VED JON OLAV SIGVARTSEN 

 
Gjester: Geir Danielsen, Tommy Dalbo 

Presidenten åpnet møtet med å sende rundt påmelding til Guvernør-besøket og ga ordet til 
Gjermund som sto for intro av dagens foredragsholder. Jon Olav Sigvartsen, Historien om Jos-bygg av 
styreleder og eier. 

Jon Olav startet hos Agathon Borgen men sluttet som 20 åring og begynte for seg selv. Jos-bygg as 
kom i gang i 2004 og fra 2010 ble de med i Norgeshus-gruppen. Det ble startet på full digitalisering 
fra 2012, men oppstarten fikk en del problemer som en følge av mobildekning og systemtrøbbel. 

Etter gjennomgang ble det tid til spørsmål. 

Presidenten takket for foredraget og ønsket vel hjem. 

 

 
 
 
 
 

  



DEPORTASJON AV JØDER FRA NORGE UNDER 2. 
VERDENSKRIG 
07.01.2019 

VED MATS TANGESTUEN HISTORIKER VED JØDISK MUSEUM  

 
 

Gjester: Mats Tangestuen, Glenn Røsåsen, Tove Kjellerød, Harald Pedersen, Geir Danielsen, Kate 
Olsen, Ingrid Bentsdatter Grønsleth, Amy Olsen, Torunn Hemli, Ole M. Blakisrud 

Presidenten åpner møte med Rotarystoff, samt at Guvernøren kommer den 28 januar. Av bursdager 
så har Jan Willy blitt 92 år. 

Inger introduserte dagens foredragsholder; Mats Tangestuen historiker fra jødisk museum som 
forteller om deportasjon av jøder fra Norge under 2. verdenskrig. 

Tangestuen gikk igjennom tidslinjen for jøder i Norge som startet ca fra 1879 med få jøder men med 
svak stigning frem til 1920. Det var få reaksjoner i starten av krigen. Størst deportasjon var det fra 
1942, det var få varsler og mange hadde vanskelig for å få stå eller det var vanskelig å flykte grunnet 
familieforhold eller familier som ville bli straffet. 

Timen gikk for fort, men det ble satt av tid til spørsmål. Og av spørsmål det ble fokusert på, var boken 
til Marte Michelet og hennes bruk av bilder og kilder. 

Presidenten takket for foredraget og ønsket alle vel hjem. 

 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 

  



60-ÅRS JUBILEUM OG JULEAVSLUTING 
17.12.2018 

 
 
Dagens program var 60-års jubileum og juleavslutning som ble startet kl 1900. 

Gjester: Blant dagens gjester var distriktspresident Rune Magnussen. 

Det ble delt ut to Paul Harris Fellow Recognition. 

Tone Wilhelmsen Trøen, Stortingspresident, ble tildelt for sitt samfunnsgagnlige arbeid gjennom sitt 
engasjement for frivillig arbeid og for å stille opp for å vise hvor viktig vårt demokrati er. 

Lise Bjørnsen, optiker, for sitt initiativ og arbeid over flere år med prosjektet iCare. 
 iCare er et samarbeid mellom Rotary og Norges Blindeforbund. Prosjektet har arbeidet for å gi 
pasienter synet tilbake, grunnet enkle sykdommer, sett fra vårt ståsted. Prosjektet er i samarbeid 
med Rotary i Chimoio, Mosambik. 
  
Det ble opptak av to nye medlemmer, Anita Nyhagen og Bjarne Nordli. 
  
Det ble en vel gjennomført fest og en verdig avslutning av 60 år og en start for årene som kommer. 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  



EIDSVOLL VIDEREGÅENDE SKOLE – SKOLEPROSJEKT I 
ZAMBIA 
10.12.2018 

VED JENS OLAV LUNDSTAD, TOBIAS LINDING SMEDSRUD OG CAMILLA HERSTAD. 

 

Gjester: Bjarne Nordli, Jens Olav Lundstad, Tobias Linding Smedsrud og Camilla Herstad. 

Past president åpnet møtet med å ønske velkommen til gjester og foredragsholdere. 

Litt Rotarystoff først som; konsert i Mago B, Mona Julsrud er en av artistene og Morten minnet om 
juleavslutning og jubileumsfest påfølgende mandag. 

Jon stod for intro av representantene fra Eidsvoll Videregående skole. Jon tok en gjennomgang av 
vårt engasjement fra stilkonkurranse til dagens gruppearbeid. Vi har hvert år delt ut 9000 kroner. 

Det ble ved Eidsvoll Videregående skole gått inn for en annen løsning enn det Operasjon dagsverk la 
opp til i år. Det ble å forsette med prosjektet i samarbeid med Kirkens nødhjelp som har gått over 
flere år. 

Tema for dette har vært bygging av skole i Zambia i et område kalt Naloombe. Dette prosjektet gikk 
mot en avslutning så det var ønskelig med et personlig oppmøte på skolen i Zambia for å se hva 
innsats og penger til skoleelevene hadde blitt brukt til. Det ble invitert til å skrive en begrunnelse på 
hvorfor den enkelte skulle bli plukket ut til å delta på denne turen. Lærer Jens Olav Lundstad, elevene 
Tobias Linding Smedsrud og Camilla Herstad, skrev begrunnelser som gjorde at de plukket ut til å dra. 
Det har vært et poeng å hjelpe de aller svakeste og det betyr at prosjektet lå en lang tur fra by og 
tettsteder. EVS sitt bidrag gikk på å skaffe vann og bygningsdeler som ikke kan skaffes lokalt samt en 
byggeleder. 

Skoleelevene har hvert år skaffet tilveie 150 tusen kroner de siste tre årene. Disse pengene har 
hjulpet 300 elever fra klassetrinn 1-7 med å få en bedre skole og hverdag. Prosjektet ble avsluttet i 
år. 

Kveldens foredrag/gjennomgang ble avsluttet med en video som var fra turen med tanker og følelser 
rundt det de hadde vært med på. Videoen ble til med bidraget fra Eidsvoll Rotary. 

Presidenten takket for foredraget og ønsket alle vel hjem kl 2030. 

 



 

 



 

 



 

 

 

 
 
 

  



ÅRSMØTE 
03.12.2018 

 
Presidenten åpnet årets årsmøte og gikk gjennom dagens agenda. 

Sak 1;   Åpning av møtet med godkjenning av møteinnkallelsen.           Godkjent 

Sak 2;   Valg av møteleder.                                                                      Trude Langhelle-Aalborg 

Sak 3;   Valg av referent.                                                                          Øystein Ulvin 

Sak 4;   Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll                        Ingunn Gresslien 
                                                                                                                 Bent Grønsleth 
Sak 5;   Årsberetning for Rotaryåret 2017/2018.0 
            Morten gjennomgikk sitt år.                                                          Godkjent 

Sak 6;   Regnskap for Rotaryåret 2017/2018 

            Morten gjennomgikk regnskap som viste overskudd                   Godkjent 
            Morten gjennomgikk Eidsvoll i bilder som viste overskudd, 
            informert også at Eidsvoll i bilder har skiftet navn til 
            Nye prosjekter                                                                              Godkjent 
            iCare-prosjektet                                                                            Godkjent 
  
Sak 7;   Budsjett for 2018/2019 ble gjennomgått av Trude                      Godkjent 
  

Sak 8;   Det ble fortatt enkel håndopprekning på spørsmål om forhåndstemmer, simpelt flertall 
godkjente ikke forhåndstemmer. 

            Pål Lorentzen stod for gjennomføring av valg. Kandidatene var Tor-Egil Furu, Odd Johnsen, 
Øystein Ulvin og Pål Østby. 

            Det ble omvalg mellom Pål og Øystein hvor Pål ble ny innkommende president for 2020/2021 

Sak 9;   Innkommende saker.                                                                  Det var ingen saker 

  

Presidenten avsluttet møtet kl 2030 og ønsket vel hjem 

 
  



EN LITEN REISE GJENNOM NORSK FOTBALL 
VED TOM FODSTAD 
26.11.2018 

 

Gjester: Geir Danielsen, Rune Søgnen og foredragsholder Tom Fodstad markedsdirektør i NFF.  

President åpnet med å gratulere med vel gjennomført møte i Kafe Henrik om Orderud saken 
ved  Milli. 

Inger fra ungdomsprogrammet informerte om Ryla og hva som er status. Det er sendt ut info til 40 
lag og foreninger. Det er ingen tilbakemeldinger så langt. 

Presidenten og Arne Skauen har vært på områdemøte. 

Frank ga en intro på dagens fordragsholder; "en liten reise gjennom norsk fotball" ved 
markedsdirektør Tom Fodstad fra NFF. Tom har 20 år i Norges fotball forbund og en karriere innen 
fotball. 

Fotballforbundet startet april 1902 og hadde sin første landskamp i 1908 mot Sverige. Det tok 10 år 
og 27 kamper før vi fikk vår første seier. Vi slo Danmark. Gjennomgang av NFF sin historie kom på 
løpende bånd. Jentene begynte å spille fotball og tok OL gull i Sidney i 2000. 

Eggen med Rosenborg har bidratt til at det har kommet store penger inn norsk fotball. Fotballen har 
en liten krise som en følge av synkende omdømme. Spillerne tar ansvar og fotballforbundet tar grep 
på å bli bedre på kommunikasjon. Så får fremtiden vise om det var nok. 

Det ble tid til spørsmål. 

Eidsvoll Rotary fikk en signert landslags trøye i gave. 

Presidenten takket for foredraget og ønsket alle vel hjem. 

 
 



  

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

  

 
 

  



ORDERUDSAKEN 
VED ØYSTEIN MILLI 
19.11.2018 

 
Åpent møte på Kafe Henrik med Øystein Milli som foredragsholder i Eidsvoll biblotek. 

President åpnet møtet og tok en enkel og grei gjennomgang av Rotarys virke, samt hva Eidsvoll 
Rotary har av prosjekter, nye og gamle. 

Per Kristian Trøen stod for introduksjon av foredragsholder Øystein Milli. 

Det åpne møtet i Kafe Henrik var meget populært, noe som har sammenheng med at dagens tema 
var Orderudsaken som gikk sin seiersgang på tv. Det var fullt, noe som indikerer ca 150-170 stykker. 

Etter noe data trøbbel hadde Milli en meget god gjennomgang av saken. 

Det ble satt av tid til spørsmål. 

Presidenten takket foredragsholder og alle fremmøtte. 

 

 
 

 



  

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 

  



CARL JOHAN; KRONPRINS OG DERETTER KONGE I NORGE 
OG SVERIGE FRA 1818 TIL 1844 

12.11.2018 

 
Presidenten åpnet møtet og ønsket velkommen til gjester og foredragsholder Bård Frydenlund. 

Pål sa litt om RLI, Rotary Leader Institute, som kom til Norge i 2017 og det ble laget et opplegg som 
kom som et tilbud høsten 2018. Det gikk over 3 lørdager, med 24 påmeldte hvor Pål var eneste fra 
øvre Romerike. Det var et bra kurs og meget slitsomt. 

Dagens foredragsholder Bård Frydenlund, direktør for Eidsvoll 1814, startet på sitt fordrag om, Carl 
Johan; kronprins og deretter konge i Norge og Sverige fra 1818 til 1844. 

Det ble en meget god og detaljert gjennomgang av historien fra 1800 til 1905. Et fantastisk foredrag 
som utløste mange gode spørsmål. 

Presidenten takket for foredraget med bok og vin. 

Presidenten informerte om neste møte som er et åpent møte med Øystein Milli på Kafe Henrik. 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

  



NOMINASJONS- OG MEDLEMSMØTE 
05.11.2018 

 
  

Nominasjon:  Pål Lorentzen gikk igjennom regler og hvem som var nominert til ny 
innkommende president for Rotary året 2020/2021 

Det var 10 navn og det skulle settes 5 kryss, det ble informert om at alle nominerte ville bli 
kontaktet og at det ville være en uke betenkningstid. 

Medlemsmøte: Resten av møte ble viet oppsummering av peismøtene. 

President gikk igjennom oppgavene som ble diskutert på peismøtene, se bilder. 

TRF, Rotaryfondet er en del av satsningsområdet til årets Guvernør og Jon Arne Karlsen 
informerte som leder i Eidsvoll Rotarys TRF-komité. 

Rotaryfondet kan støttes på forskjellige måter som fast trekk med skattefradrag. 

Presidenten informerte med bilder og viste frem effekter for salg. 

Det ble tid til 4 5-minutters EGO av Odd Johnsen, John Arne Karlsen, Ronald Berg og Knut 
Bergerud. 

Presidenten informerte om Nannestad Rotary sitt rakfisk lag og Tone Trøen sitt fordrag i 
Eidsvoll Syd 14.11 

Møtet ble avsluttet kl 2030 og vel hjem 

  



 
 



 

 



 

 



 

 

  

  



INTERNMØTE 

29.10.2018 

 
Gjest: Rune Østby-Hansen 

Presidenten åpnet internmøtet og startet med opptak av nytt medlem. 

Rune Østby-Hansen gikk fra gjest til medlem. Gratulerer.    

Jens Aalborg ga en intro i forkant av vinlotteriet. 6 forskjellige gode viner av gammel årgang. Bent 
stod for loddsalg. Vinlotteriet gikk meget bra. 

Thorvald stod for quiz, hvor forsamlingen ble delt inn i 6 lag. 

President takket for fremmøte og ønsket vel hjem. 

 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

  



NAVN I EIDSVOLL 
VED CHRISTINE MEKLENBORG SALVESEN  
22.10.2018 

 

 
Gjester: Denne dagen var program delt på facebook og det resulterte i over 20 gjester som mente 
programmet vårt var verdt en mandag kveld på Breidablikk mellom kl 1930-2030. 

President for dagen var Pål Lorentzen som ønsket alle velkommen og benyttet anledning til en liten 
gjennomgang av Rotarys historie. 

Dagens foredragsholder Christine Meklenborg Salvesen ble ønsket velkommen. 

Foredraget handler om navn i Eidsvoll, Christine er meget talefør og stod for både intro og resten av 
kvelden. 

Det ble en fin kveld om stedsnavn i Eidsvoll hvor Vorma, badebakken, kirken og hva ordet eid 
kommer av. Det har vært en diskusjon i media, med Salvesen som en av debattantene om hvor 
gården Angr har ligget. Denne gårdens navn har sannsynlig skiftet navn opp gjennom årene. Angr ble 
gjennom tiden et belastende ord slik at, et sted på veien, skiftet dette til Vilberg. 

Det ble tid til spørsmål både fra medlemmer og gjester. 

Presidenten takket for et forrykende fordrag med en krukke. 

Presidenten takket for fremmøtet og avsluttet kl 2040, vel hjem. 

  



 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



SOGNEPREST I GLEDE OG SORG 

VED ARNSTEIN JOHNSEN 
15.10.2018 

 
 
 

 
Gjester: Rune Østby-Hansen, Ingrid Bentsdatter Grønsleth, Ellen Berger Johnsen. 

Presidenten ønsket velkommen til gjester og kveldens foredragsholdere. 

Presidentens lille info var om oppstarten til Eidsvoll Rotaryklubb med Lillestrøm Rotaryklubb som 
fadder. Brye startet/samlet sammen 24 personer med forskjellig yrkes bakgrunn. 

Steinar holdt intro for foredragsholder, Arnstein Johnsen. 

Den pensjonerte sognepresten holdt et feiende flott fordrag og startet med å introdusere 4 
personligheter med stor innlevelse og stor begeistring for de tilstedeværende. De 4 var 
personligheter en meget gjerne kan treffe på ett hvilket som helst prestekontor. 

Det ble et meget godt og velfortalt foredrag om presten og medmennesket som har hatt sitt virke i 
Eidsvoll kirke gjennom mange år, til han ble pensjonist men ikke pensjonert. 

Det ble tid til spørsmål og møtet ble avrundet i 2030-tiden med presidentens takk til foredragsholder 
og medlemmenes oppmøte og vel hjem. 

  

  



UNGDOMSARBEID I KOMMUNEN - HVORDAN BRUKE NLP I 
TANKE -TRENING/MENTALTRENING 

VED ANE MELBY OG LINN DALSAUNE 
08.10.2018 
 

 
 
 
Gjester: Rune Østby Hansen, Trine Klunder 

Presidenten ønsker velkommen til gjester og kveldens foredragsholdere; Ane Melby og Linn Dalsaune 

Presidenten gratulerer Ingunn Gresslien med 60-årsdag og overrekker krukke etter vanlig praksis. 

Presidentens lille info var i dag om 5-års jubileet hvor vi fikk en seidel i gave fra Lillestrøm Rotary 
klubb. Vi fikk også høre en artig sak om en gammel rotasjonsløsning som ble benyttet i klubben vårt 
på den tiden. Det var et kort som ble trukket ved ankomst og ga informasjon hvor en skulle sitte på 
møtet. 

Jan Anders informerte om jubileumsfesten som skal holdes 17 desember, sammen med avslutnings 
festen. Det var for få påmeldte. Så et felles arrangement ble løsningen. 

Presidenten ga ordet til dagens foredragsholdere; Ane Melby og Linn Dalsaune. 

Kveldens program er; "Ungdomsarbeid i kommunen - hvordan bruke NLP i tanke - 
trening/mentaltrening". 

Feelgood er et gratis ungdomskurs. Ane og Linn har holdt kurs i bevisstgjøring og håndtering av 
utfordringer for ungdom mellom 13-18 år. 

NLP var utgangspunkt for kurset og er en forkortelse for Nevro Lingvistisk Programmering og er 
enkelt sagt læren om hvordan du finner frem til de beste ressursene i deg selv og hos andre. 

De ga en gjennomgang av markedsføring forut for oppstart. Forberedelser, kurshefter, powerpoint 
og lignende. 

Kurset startet første helg i september. Det var 18 påmeldte, 4 gutter og 14 jenter. 11 fullført med 
utdeling av diplom som avslutning. 

Vi fikk prøve noen av de praktiske øvelsene som ungdommene utførte på kurset, noe som hevet 
humøret betraktelig på møtet. 

De hadde evaluering av kurs med gode tilbakemeldinger. Ved neste kurs så de at det ville være 
tjenlig å dele ungdommene inn etter alder, spranget ble kanskje noe stort mellom 13 og 18 år. 

Presidenten takket for foredraget og ønsket alle vel hjem kl 2030 

 

 



 

 

 

  



PEISMØTER 

01.10.2018 

 
 
Denne kvelden var det peismøter og dagens verter var Jørund, Olav, Inger og Gjermund. 

Det var temaer for møte og disse var;  inntektsmuligheter, verving av nye medlemmer og plassering 
av medlemmer på møtene. 

Dette ble debattert og vil bli tatt opp å gjennomgått seinere i høst. 

  

 

UTVANDRING TIL USA FRA ØVE ROMERIKE GJENNOM 150-
200 ÅR 

VED JOHN GRANLY 
24.09.2018 

 

Gjester:  Mads Bakken 

Presidenten ønsker velkommen til gjester og kveldens foredragsholder, John Granly. 

Presidenten informerer om div. Rotary stoff og at Eidsvoll i bilder har skiftet navn til "Prosjektkonto". 

Presidentens historiske info er distriktskonferanse nr to som ble hold i 1999 med Bent Grønsleth som 
president. Samme år som Hans Peder Ulvin var distriktsguvernør, 1999-2000. Eidsvoll Rotary har stått 
som arrangør av distriktskonferansen to ganger. 

Jens Aalborg stod for intro av dagen foredragsholder John Granly som startet som journalist som 14 
åring og ble fast ansatt 16 år gammel i Eidsvoll blad. Det har blitt 50 år og 750000 til 1 million bilder 
etter starten som 14 åring.  

John Granli kåserte om Sons of Norway, utvandringen til Amerika. En gjennomgang av historien over 
125 år. 

En av grunnene til utvandring til Amerika var overbefolkning i Norge grunnet dårlig produksjon av 
mat og noe med bakgrunn i religion, Kvekere. Granli viste bilder og underbygde påstanden om at det 
ikke ble noe mindre tøft "over there" enn det hadde vært i Norge. 

Granly sa også at det vil bli en internasjonal konferanse om to år i Norge, i Hamarområdet, Norge er i 
distrikt 8 i Sons of Norway. 

Det ble avsluttet med tid for spørsmål. 

Presidenten takket for fordraget og ønsket alle vel hjem kl 2030.   

 

 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  



PRIORITERINGER I HELSEVESENET 

VED VED DIREKTØR TRYGVE OTTERSEN, OMRÅDE FOR HELSETJENESTER, 
FOLKEHELSEINSTITUTTET 
17.09.2018 

Gjester:  Bodil Aarhus Aalborg 

  Anita Nyhagen 

  Rune Østby Hansen 

Presidenten ønsker velkommen til gjester og spesielt kveldens foredragsholder Trygve Ottersen, 
direktør for Folkehelseinstituttet.  

Presidenten informerte at Eidsvoll rotaryklubb stod som vertsklubb for distriktskonferansen i 1972. 

Det var 48 klubber tilstede og Egil Grasmo var klubbens president for konferansen som ble hold i 
Eidsvoll hallen. 

Verdens visepresident for Rotary var tilstede på konferansen. 

Jørund stod for introduksjonen av dagens foredragsholder.  

Trygve Ottersen direktør for Folkehelseinstituttet mener at helsetjenesten står ovenfor store 
prioriteringer gitt de midlene som er til rådighet. 

Nytte, resurs og alvorlighetsgrad er kriterier for de valg som blir tatt. 

Ottersen ga oss en godt innblikk i de utfordringer som etaten står overfor i tiden som kommer. 

Det ble tid til spørsmål. 

Presidenten takket for fordraget og ønsket alle vel hjem kl 2030. 

 



 
 

 



ORDØRER I FEST OG I SORG. EN FORTELLING MED DIKT, 
RETT FRA LEVRA OG GJENNOM HJERTET 

VED EINAR MADSEN 
10.09.2018 

 
 

Gjester:            Hege Svendsen 

                        Olav Resaland 

                        Rune Øst Hansen 

Presidenten ønsket velkommen, Morten Kristoffersen vikar for Trude Aalborg Langhelle. 

Presidenten informerte om jubileumsfesten som var satt til 20 okt. og ønsket om tilbakemelding på 
invitasjonen. 

Presidenten ga ordet til Pål som introduserte dagens foredragsholder Einar Madsen. 

Madsen er 61 år og gift, 2 barn 

Utdannet innen merkantil og forsvaret. 

Han startet i politikken i 2003 og ble ordfører i Eidsvoll i 2011. 

Madsen ga oss en gjennomgang av sitt virke som politiker og hva det har gjort med den psykiske 
helsen hans. 

Det var en god oppsummering av grunnlovsjubileet og hver epoke i hans karriere ble avrundet med 
et dikt. Det ble mange gode dikt i gjennom kvelden. 

President takket Einar Madsen for hans foredrag som var meget åpenhjertet om medgang og 
motgang. 

Det ble informert om neste møte og kl 2030 ønsket presidenten vel hjem. 

 

 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

  



DET ER IKKE FAKE NEWS: RB I OPPLAGSRUS! 

SJEFSREDAKTØR MAGNE STORDAL I ROMERIKES BLAD/AMEDIA, FORTELLER OM 
MEDIAS UTFORDRINGER OG TILPASSINGER 
03.09.2018 

 
 
 

 
Gjester; Rune Søgnen 

Oppmøte: 24 stk 

Presidenten ønsker velkommen. 

Pål Østby rundet 50 og fikk i den anledning utdelt krukka, laget av Tømmerås. 

Dagens info er, Rotaryhjulet kom som et forslag allerede i 1905. Det fikk mange for skjellige 
utforminger, men i 1924 ble dagens utgave godkjent av RI board. 

Dagens program: 

Det er ikke fake news-RB i opplagsrus!  Sjefsredaktør Magne Stordal i Romerikes blad/Amedia, 
forteller om medias utfordringer og tilpassinger. 

Stordal har vært sjefs redaktør siden 2013 og har 27000 abonnenter. 
Avisbransjen har store utfordringer og mener at papir er på retur, og digital avis er det som kommer. 
Opplagstall påvirkes av første side og denne justeres fra time til time på nettavisen. 

Det var et godt møte med mange gode spørsmål. 

Presidenten takket Magne Stordal for hans gjennomgang av Romerikes blad, med Gullverkets 
historie av Sandholtbråten. 

Møte ble avsluttet kl 2030 og ønsket alle vel hjem. 
  

 
 



 
 

 
 

 
 

  



ICARE OG THE ROTARY FOUNDATION 
VED LISE BJØRNSEN OG JAN SVERRE HANSEN 
27.08.2018 

 
Referat  møte 20.8 Eidsvoll Rotary klubb: 

Gjester: Rune Østby-Hansen, Jan Sverre Hansen DRFC fra Råde Rotary klubb. 

Eidsvoll Syd rotary klubb var invitert til fellesmøte og var godt representert. Frank Nyborg takket for 
invitasjonen 

Oppmøte; 24 stk 

Presidenten ønsker velkommen. 

Dagens Info var, båt gitt til klubben 1976/77 som premie for største bidragsyter til Rotary 
Foundation, beløpet var kr 20 000. Båten var laget av Jonny Halvorsen. 

Jan Willy Aalborg var president høsten 1977 og tok i mot prisen ved en tilstelning hvor Kronprinsen 
var til stedet. 

Det ble informert at Kåre Dahl etter 57 år avslutter sitt medlemskap i klubben. 

Lise Bjørnsen ga en oppdatering på iCare som er et samarbeid med Blindeforbundet. IiCare er et 
program for bekjempelse av grå stær i Mosambik. Dette Global grant  prosjektet har samlet inn 
83403 dollar. 

Siste del av møte benyttet:  Jan Sverre Hansen DRFC  til å prate om TRF; The Rotary Foundation som 
hadde sin spede begynnelse i 1917. 

Møtet ble avsluttet kl 2030 

 



 

  

  

 

  



DIGITALISERING - HVA ER DET OG HVORDAN VIL DET 
PÅVIRKE OSS I FREMTIDEN 
VED FRANK FODSTAD 
20.08.2018 

 
Gjester; Rune Søgnen 

Oppmøte; 29 stk 

Presidenten ønsker velkommen. 

Dagens Info var idag om vår talerstol som ble gitt til klubben på 5-års jubileet i 1963 av Rolf L. 
Enersen. Konrad Lunde på Eidsvoll møbel fabrikk stod for produksjon. 

Programkomiteen informerte om kommende møter, samt at Facebook siden vår jobbes med rundt 
løsningen åpen og lukkede sider. 

Frank Fodstad stod for dagens program. 

Digitalisering. Hva er det og hvordan vil det påvirke oss i fremtiden. 

Det ble tid til spørsmål og det ble avrundet med hvorfor datakraft ikke går fortere enn det faktisk 
gjør. Sikkerheten er dempende på utviklingen som en forklaring på det spørsmålet. 

President takker Frank for foredraget og avslutter møtet kl 2030  

 
 

 
 



EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE OG UNGDOMSENHET ØST 
VED TRUDE AALBORG-LANGHELLE OG ASTRID HENRIKSEN 
13.08.2018 
 
Presidenten startet møte kl 1930 og ønsket dagens foredragsholder velkommen, Astrid 
Henriksen fra ungdomsenheten øst ungdomsfengselet. 
Det var innkalt til ekstra ordinært årsmøte, ingen merknader til innkalling. 
Det er ønskelig å få være en del av grasrotandelen. 
Dette krever vedtekts tillegg/endringer på formål og opphør av klubben, paragrafene ble 
vedtatt. 

 
Resten av møte ble benyttet av Astrid Henriksen med tittel inspektør ved avdelingen på 
Dønnumskia. 
Stedet tilhører Ullersmo fengsel og har innsatte under 18 år. 
Det er 8 fengselsplasser Norge og 4 av disse er her i Eidsvoll. 
Det er 33 ansatte med 50/50 kjønnsfordeling, stort innslag av lokale ansatte. 
Rutinebaserte dager med mye aktivitet. 
Foredraget ble rundet av med spørsmål fra salen og Presidenten takker Hendriksen for hennes 
gjennomgang av ungdomsenheten på Dønnumskia.  

 
 
 

HAGEMØTE HOS PRESIDENTEN 
06.08.2018 

 
 

Oppstart på Rotary år 2018/2019 med et  hyggelig hagemøte hos presidenten. 

Været var fint og det ble servert is og jordbær, med forfriskninger til. 

21 medlemmer var til stedet. 

President avsluttet møtet kl 2030 


