
 
 

Høstprogram 2018 
  

Ad … å være aktiv … 

 

 
Nordstrand Rotary Klubb har aktive medlemmer i snart 60 år ! 

Nordstrand Rotary Klubb er en aktiv klubb der medlemmene holder seg friske og kjekke. 

Vi møttes tirsdager kl. 10 00 på parkeringsplassen på Plantasjen, General Rugesv.107, Skullerud 0694 Oslo 

parkeringsplassen på Grønmo og starter opp tirsdag, 21. august. Ifl. YR.no er det fint vær den dagen. 

Mht. værforholdene så avgjøres det på klubbens mandagsmøte etter vurderingen av triumviratet GOL (Gunther, Ole, Leif). 

 

 
13. august 

 

Presidents Invitational Mini Golf Tournament 
at Ekeberg Mini Golf course 

Presidenten er sponsor av en flaske Prosecco som går til kveldens vinner ! 

Vel møtt kl. 18 00 ! 

 
 



20. august 

 

                          Hvordan overbevise i den  

              «Trump`ske» tidsalder ! 
          Retorikk og pitching på kartet i det norske landskapet 

                   Presis kommunikasjon i utfordrende tider 
 

                                                                        Siri Blindheim 
                                                              Retoriker og kommunikasjonstrener                       

                                                                            Mestringspilotene AS, Oslo 

                                                     3-minutt ved Lars Falch 

 

Ad 3-minutt 

Programkomitéen ber om at de tilmålte 3 minutter overholdes. 
For ordens skyld så skal 3-min. ikke kommenteres eller diskuteres. 

Eventuelle interessante temaer bes meldt inn til vurdering for særskilt oppfølgning.  

 

27. august 

P r e s i d e n t e n s   m ø t e 
Torbjørn Bakken 

3-minutt ved Cato Fiksdal  

 

                                               

                       Kl. 18 00 møtes   

vi for å bli fortrolig           

med sosiale media                   

og annen PC-problematikk …   

                  

Ad: våre utvekslingsstudenter 

Adam Falchenberg som har vært i klubben vår tidligere fullfører sitt skoleår på Lycée Saint 

André i Colmar, Alsace. Han følges opp av Colmar Rhin Rotary klubb, nr. 10898. 

Thomas Etienne Alain Caretti fullfører sitt skole-år her i Oslo. Vi har fått skoleplass for realfag 

ved Lambertseter vg. skole Han vil i første omgang bo hos familien Falchenberg. Det er et 

Rotary-ønske om at hver elev får bo hos 3 forskjellige familier – om kort vil du få en e-post om 

saken. Thomas blir 18 i desember og kommer fra en legefamilie i  

Besancon, Bourgogne-Franche-Comté øst i Frankrike.  
 

 

 

3. september 

 

Også Nordstrand Rotary klubb må bli en vinner klubb – flere medlemmer er velkommen ! 

Det er ditt og mitt ansvar. 

 



Dette møte er tildelt status som Inter City møte ! 
Kom og hør på østerrikeren Alexander Stöckl som på glimrende norsk forteller  

om oppskriften og 

Kunsten i å skape vinnere 

Alexander Stöckl      Hovedtrener 

av det suksessrike norske hopplandslaget 

 

 
 

3-minutt ved Bjørn Fonbech 

 

                                            

… og etterpå møtes vi til  

                                          ett glass vin med litt ost ! 

 

                                         
 

 

 

10. september 

 

 

P e i s m ø t e 
Peismøter ved president Torbjørn og komité ledere 

 

 

 

17. september 

 

Generalforsamling 2017-18 

med påfølgende  

O p p f ø l g i n g  av våre peismøter 
Peismøter ved president Torbjørn og komité ledere 

 

3-minutt ved Per Christian Fossum 

 



24. september  

Finansmarkedet høsten 2018  
Bare blå himmel eller skyer på horisonten? 

Esben Hanssen 

3-minutt ved Diane Friberg 

 

 

                                               

                       Kl. 18 00 møtes   

vi for å bli fortrolig           

med sosiale media                   

og annen PC-problematikk …   

                  

 

01. oktober 


Ut professionis Sacerdotis 

Ikke noe kryptisk å fortelle om å velge å være prest som sitt yrke. 

Per Olav Vangen 
3-minutt ved Kjell Giske

                       

                                               

                                          … og etterpå møtes vi til  

                                          ett glass vin med litt ost ! 

 
  

 

 

   08. oktober  

 

Vi besøker 

 

 
 

Selskapets misjon 
« Vi er lidenskapelig opptatt av å skape Den gode opplevelsen 

derfor byr vi på det beste av nordisk brennevin til verden, og verdens beste vin til Norden. » 

 

Transport med HMK buss t/r Nordstrandhuset med avg.: kl. 17 30 og retur kl. 20 30 

Omvisning 

Smaksprøver av destillatørens utvalgte akevitter – det blir servert ost 

Kr. 545,- per person 

Påmelding innen 1. oktober  

 



15.. oktober 

 

  

Hans Normann Dahl  
norsk prisbelønt tegner, illustratør, grafiker og maler 

 

3-minutt ved Pål Gundersen 

 

 

22. oktober 

 

Flere kvinner til Nordstrand Rotary klubb 
Kvinnelig leder forteller  

Opplegget er ikke fastlagt ennå. 

 

3-minutt ved Birger Hestnes 

 

 

29. oktober 

 

 

P e i s m ø t e 
Peismøter ved president Torbjørn og komité ledere 

 

 

5. november 

Valgmøte  

etterfulgt av 

O p p f ø l g i n g  av våre peismøter 
Peismøter ved president Torbjørn og komité ledere 

 

3-minutt ved Ottar Julsrud 

                                               

                                          … og etterpå møtes vi til  

                                          ett glass vin med litt ost ! 



 

 

12. november kl. 18 00 

 

Dommedagsrommet 
 

I en bortgjemt kjeller på Torshov i Oslo ligger et av få vitnesbyrd om hvordan den 
kalde krigen påvirket Norge. 

Vi besøker et spennende men glemt kulturminne ! 
 

Detaljer følger senere. 
 

3-minutt ved Odd Killengreen 

 

 

 

 

19. november 

 

Sjakk VM gjennomføres i disse dager i London  

der vår egen Magnus Carlsen møter Fabiano Caruana 

 
 

Vi gir ordet til representanten for Nordstrand Sjakk Klubb, landets nest-største sjakk klubb 

 

3-minutt ved Lars Erik Kristiansen  

 

 

 

 

26. november 

 

District Governor 2018-19, Svein Eystein Lindberg besøker vår klubb 
Leif T. Aanensen, fagsjef i Norsk Elektroteknisk Komité 

 

3-minutt ved Helge Lindstad 

 

 

                     

                                       Kl. 18 00 møtes vi for å bli  

                                    fortrolig med sosiale media og  

                                         annen PC-problematikk … 

 

 

 

 

 

 

 

 



03. desember  

 

Det er DITT og MITT bidrag til at 

  

 
 

FINALEKONSERTEN  

blir en Nordstrand Rotary Klubb suksess 
 

3-minutt ved Bård Lund 

                                    

 

                                               

                                          

                                          … og etterpå møtes vi til  

                                          ett glass vin med litt ost ! 

 
 

 

10. desember 

 « Hvordan er utsikten for min industri / min bransje / mitt yrke i 2019 ! » 
Klubbens yrkesaktive utfordres til å spå 365 dager fremover i tid. 

 

3-minutt ved Børre Magnussen 

 

 

17. desember 

J u l e m ø t e 
Kameratskap-komitéen 

3-minutt ved Bjørn Mathiesen 

 

Hjertelig velkommen til våre høstmøter ! 

Med Rotary hilsen, Programkomitéen 

   
Det tas forbehold om programendringer.                                                                      

Nordstrand, 18. august 2018 
(erstatter 12. aug. 8. aug., 7. aug., 2. Aug., 29. juli, 20. juli)  
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