
 

Nordstrand Rotary klubb 60 år 

  

Hans Gunnar Myhre, klubbens 1. president tar imot charteret 

fra Counselor Jens Bugge Olsen. Bak Guvernør Engelstad og 

Rolf Simpson, repr. for fadderklubben Oslo Rotary klubb.   

Jubileumsåret preger også               

bydelen NORDSTRAND. 
Klubben innehar i Rotary-året 2019-20  

embetene DISTRIKTGUVERNØR samt  

ASSISTERENDE GUVERNØR i region 2 

Klubben bidrar økonomisk til  

ROTARYs POLIO program  

Den årlige FINALE-KONSERTEN i 

Nordstrand kirke 

BEBOERFESTEN i Nordstrandhuset et årlig 

initiativ overfor Bydelen Nordstrand. 

Vi sender årlig ungdom til SEMINARET 

om ledelse og entreprenørskap. 

I fjor var vi initiativtager for en 

STUDENTUTVEKSLING med Frankrike, der 

vår student gikk på skole i Colmar mens 

den franske studenten gikk på  

                    Lambertseter vg. 

Et lite tilbakeblikk på          

60-åringen 
21. okt. 1959 GuvernørJens 

Bugge Olsen så vel Dr. Andresen 

og Rolf Simpson som Special 

Representative for å danne en 

Rotary klubb på Nordstrand. 

Det 1. orienteringsmøte ble holdt 

29. okt. 1959. 

Det ble holdt møter hver 14. dag 

og på nyåret var det møte 

ukentlig med fremmøte% mellom 

70 og 85. 

Interimstyret hadde sitt 1. møte 

allerede 4. juledag 28. des. 1959! 

I referatet fra 14. mars 1960 står 

det: Rotary virksomhet – en vei til 

sunnhet. Videre, sunnhet 

avhenger av en tilstand av indre 

likevekt og god tilpasning til ytre 

omgivelser. 

Klubben valgte årlig egen 

Seremonimester! 

4 spørsmål har fått tilslutning 

mange steder og er tatt opp i 

skoler verden over. 

Om klassifikasjoner nevnes: 

Jernbanedrift, Kunstmaleryrket, 

Pianofabrikanter, Malermester, 

Verktøyfabrikanter, Klær og sko, 

Politietaten, Revisor. 

Møtet besto av Presidentens 

kvarter, 3 minutt også nevnes 

ungdomsutvikling.  

Den 8. februar 1960 ble det holdt 

et foredrag om – Arbeidsglede -. 

Rotary ble stiftet i 1905, og 55 år i 

1960, Nordstrand Rotary. 

9. juni 1960 vedtar RI at 

Nordstrand Rotary klubb tas opp 

som klubb. 

RI kontoret i Zürich informerer 13. 

juni at NRK var opptatt. 

5. september 1960 ble det 

Charter-fest på 

Ekebergrestauranten. Menyen 

var Champignonsuppe, 

lammesadel, iskake og Sherry, 

Rødvin, Madeira, Mocca avèc.          

I alt 97 festkledde deltakere med        

Oslo Rotary Klubb gratulerer sin 

livskraftige fadderklubb med 60-års 

jubileet og ønsker dere et fortsatt 

sterkt engasjement i fortsettelsen. 

Med Rotary hilsen 

Terje C. Gløersen 

President 

Oslo Rotary klubb 
 

 



 

GODT NYTT ÅR   &   GODT NYTT ROTARY-ÅR 

 

Mandag, 6. januar 

75 år siden krigen og Holocaust  

En DVD med tidsvitnet Roar Antonsen, 
Chartermedlem i 60-årsjubilerende Nordstrand Rotary klubb  

 Introduksjon ved Ottar J 

… og kvelden rundes av med 2 oster & 2 viner    

 

13. januar 

Arbeidsmøte ifm. Finale-Konserten 
Introduksjon ved Nils Henrik B og Lars F 

 

20. januar 

PEISMØTE – 2020 / 1 ved president Per-Olav 

 

27. januar 

Oppfølgning av peismøtene – komitéene refererer 

 

03. februar 

Samhandling av data i offentlig sektor 

ved Arild Haraldsen 

 
Introduksjon ved Morten N 

… og kvelden rundes av med 2 oster & 2 viner    



 

10. februar  

Aktuelt tema 
Introduksjon ved Per S 

 

17. februar 

« Skal vi spise mindre kjøtt ? » 
Introduksjon ved Helge L 

 

24. februar 

Interesserte møtes kl. 18 00 møtes vedr. sosiale media + annen PC-problematikk   

Påmelding innen 17. februar 

 

« Trender for utviklingen av helse- og omsorgssektoren                  

i bydel Nordstrand »  

Bydelsadministrasjonen 
Introduksjon ved Bjørn M 

 

2. mars 

KLUBBMØTE  -  Peismøte 2 

President Per Olav og innkommende president Pål G 
 

Vårt møte, 9. mars utgår som følge av FINALE-KONSERTEN 2020 

 

10. mars 

FINALE-KONSERTEN 2020  
Nordstrand kirke 

Introduksjon ved Nils Henrik B og Lars F 

 

16. mars 

TRENING som MEDISIN 

ved kiropraktor og klubbmedlem Eilif H 

 



 

23. mars  

BJØRVIKA-utbyggingen fra beslutning til bygg 

En kveld med visning, foredrag og bespisning ! 
Introduksjon ved Odd K 

Dette arrangement er i skrivende stund ubekreftet og kan bli erstattet. 

 

30. mars 

KLUBBMØTE  -  Oppfølgning Peismøte 2 

President Per Olav og innkommende president Pål G 

 
Våre møter, 6. og 13. april utgår som følge av påske-feriene, mens  

20. april utgår pga. invitasjonen fra INNER WHEEL, dagen etter. 

 

21. april 

INNER WHEEL inviterer til « Da jernbanen kom til Norge » 

Vi møtes foran jernbanestasjonen kl. 18 00. 

 

27. april 

EGO-foredrag ved Tor Uppstrøm 

 

4. mai 

Næringslivet og EØS, i lys av Brexit 

Tore Myhre, direktør i NHOs internasjonale avdeling 

 
Introduksjon ved Ottar J 

… og kvelden rundes av med 2 oster & 2 viner    

 

 



 

6. – 12. mai  

Nordstrand Rotary klubb besøker Firenze 

 

11. mai  

Årlig dugnad på Agnes Thorsens plass 

 

18. mai 

Rotary Foundation – verden og klubben 

ved Svein Eystein Lindberg, TRF-leder i distrikt 2310 
Introduksjon ved Ottar J 

 
Vårt møte, 25. mai utgår som følge av beboerfesten. 

 

28. mai  

- Beboerfesten - 

et Nordstrand Rotary initiativ overfor Bydel Nordstrand 

ved Sosial- og internasjonal komité 

Introduksjon ved Bjørn M 

 

08. juni 

Sammen med kjærester og INNER WHEEL damene 

besøker vi « Deichmanske » for omvisning. 

Vi møter dessuten interiørarkitekt Linda Steen 

 
Eier og CEO av Senario 

Ansvarlig for interiøret ved byens nyeste signatur-bygg 

og dessuten kjent fra flere tv-programmer. 
Introduksjon ved Gunther M 

 



 
Fra og med tirsdag, 9. juni vil Ole O. fortsette med  

å peke ut nye turmål på tirsdagene fremover 
 

 

Vårt møte, 15. juni utgår som følge av jubileumsfesten. 

 

 

18. juni 

Nordstrand Rotary klubbens  

Jubileumsfest 

Presidentskifte 2020-2021 

Ekebergrestauranten 

Tidspunktet faller sammen med charteret for 60 år siden. 

Introduksjon ved Per Olav V 

 

 

Nordstrand Rotary klubb tar  

sommerferie fra 22. juni frem til17. august 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

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. 

Dersom det må byttes, så bes vedkommende om å ordne selv med erstatter og 

samtidig informerer sekretæren om endringen. 

 

6. januar – Roald H 

13. januar – Tomas J 

27. januar – Ottar J 

03. februar – Odd K 

10. februar – Helge L 

17. februar – Bård L 

24. februar – Bjørn M 

2. mars - Gunther M 

23. mars – Sigurd N 

27. april – Morten N 

4. mai – Leif-Victor O 

18. mai – Ole O 

28. mai – Riulf R 

08. juni – Jon Atle R 

15. juni – John Inge R 

22. juni – Knut S 

 

 

Presidentens forslag som tema til vårt siste peismøte:  

Hva er det som gjør at vi er en attraktiv klubb? Og: 

Hvordan kan deres komite bidra til å gjøre oss attraktiv for nye medlemmer. 

fikk meg til å tenke over all arbeide som er nedlagt av medlemmene for å gjøre 

klubben til et hyggeligere sted å komme til samt å være en del av.  

Gode og interessante emner i våre ukentlige programmer er en viktig del 

Mange ideer, mange arbeidstimer er gjennomført av klubbens medlemmer.  

Hvor er det blitt av alt dette arbeidet?  

Vi lever i en tid som er kritisk til ´bruk og kast`.  

La oss ta vare på våre beste arbeidsresultater! 

Sluttelig, internett er et flott redskap, også for Rotary, men åpenbar ikke for alle dets 

medlemmer, alt for få ´Like`s viser alt for få besøk.  

En utfordring, også for vår klubb! Så, ikke kast, før vårt arbeid finnes godt 

gjennomarbeidet på våre sider. 

 

 



 

Nordstrand Rotary Klubbs største prosjekt i sin 60-års historie. 

Vannprosjektet i Zambia « Water to the village »  

Prosjektet startet som en idè fra et av våre medlemmer, Sverre Kirø, en gang på slutten av 

70-tallet. Men en god idè var en ting, noe annet er å sette det ut i livet. I forbindelse med FN's 

vann-ti-år, «Vann til alle, 80-årene», skulle idèen med et vannprosjekt i Zambia realiseres, selv 

om mange medlemmer ikke er helt enige i dette. Dette prosjektet trengte penger, mye 

penger. Året 1980, Rotary's 75-års jubileum, samlet medlemmer i Rotary i Norge inn USD 

102.000, øremerket til prosjekter innenfor helse, hunger og humanitet. Nordstrand Rotary 

Klubb søkte, og fikk alle pengene til dette prosjektet, dette var i 1983. Prosjektet var etablert, 

med 6 medlemmer (Sverre Kirø, Knut Bjørnstad, Thor Iversen, Roar Anthonsen, Jan Brante og 

Erik Mjelde) + hvert års president i prosjektgruppen. Penger ble samlet inn og NORAD ble den 

største bidragsyteren. Tilsammen fikk Klubben inn Kr. 6.300.000,- hvor 80% kom fra NORAD, vår 

klubb og naboklubber bidro med kr. 45.000,- 

Hva skulle gjøres: Vi skulle grave 50 nye brønner, grave 14 nye borehull, rehabilitere 55 gamle 

brønner og 17 gamle borehull. Arbeidene startet 19. august 1986 og skulle vare i 2 år. Slik gikk 

det ikke. Mange utfordringer, lange avstander, kultur utfordringer, mange vriene høvdinger. 

NORAD hadde en føring på bevilgningen at kvinner skulle være med i ledelsen og utførelsen 

av prosjektet. Hovedprosjektet var ferdig i juni 1989, og vedlikeholds-prosjektet fortsatte, og 

fortsatte, til langt ut på 90-tallet. Evalueringsrapporten ble skrevet i 1998, og NORAD 

godkjente prosjektavslutningen i 1999.Tilslutt hadde vi gravd og boret 114 vann-forsyninger. I 

1998 var det imidlertid noen av disse vannhull som ble tørre, vannet forurenset, og 

vedlikehold mangelfullt.  

Kanskje et litt for stort prosjekt for en så liten klubb som Nordstrand Rotary Klubb, men stolte 

burde vi være som klarte å gjennomføre dette, all ære til deltakerne, spesielt Knut Bjørnstad 

som holdt ut til slutt. 

Hva lærte vi av dette prosjektet: Mye arbeid faller på få medlemmer.  

   

   zˈambia 

UTTALE zˈambia OFFISIELT NAVN  Republic of Zambia   NORSK NAVN         Republikken Zambia 

STATSFORM  Republikk i Afrika  HOVEDSTAD    Lusaka      INNBYGGERTALL    15 721 343  

LANDAREAL  743 390 km²       TOTALAREAL   752 610 km²     INNBYGGERE PER KM²    21,15  

 

Prosjektmedlem Morten N redigerte informasjonen.  



 

Nordstrand Rotary - milepæler i nyere tid. 

 

Nordstrand Rotary Klubb Sosial- og Internasjonal komiteens føringer:

I klubben vår ønsker vi at yrkeskompetanse og yrkesetisk bevisstgjøring på tvers av 

bransjer skal gå hånd i hånd med sosial innsats. Det forventes at medlemmene også 

tar sin tørn ved sosiale tiltak. 

Klubben har gjennom årene hatt to omfattende sosiale satsinger, med internasjonal 

profil: Eldre medlemmer huske det krevende vannprosjektet fra sent på 90- og tidlig 

2000 tallet som tilgodeså afrikanske landsbyer på landsbygda. Aktuell nå er 

Finalekonserten i Musikkonkurransen som de siste 10 årene har generert betydelige 

midler til Rotary Internationals Polio Plus-kampanje. Begge er beskrevet annetsteds i 

dette dokumentet. Alle medlemmer forventes å bidra her, ikke bare de som hører 

hjemme i Musikkkonkurranse-komiteen. 

Gjennom de siste 4-5 årene har det parallelt med Musikkonkurransen vokst fram en 

ambisjon om å velge og gjennomføre mindre sosiale tiltak som kan gjøre en forskjell 

for lokale virksomheter i bydelen vår.  Derved lærer vi bydelen vår enda bedre å 

kjenne og klubben vår profileres også som en praktisk bidragsyter, ikke bare en 

yrkesbasert diskusjons- og selskapsklubb. Det er viktig for oss at denne innsatsen i 

hvert tilfelle både omfatter et mindre pengebeløp og en praktisk dugnadsinnsats, 

som utvikler gode relasjoner til de virksomhetene som nyter godt av tiltakene. 

I den siste 5 årsperioden har klubben gjennomført tiltak som disse: 

- Flerårig støtte til tannlegeprosjekt i India, kanalisert gjennom åpne 

vennerelasjoner 

- Årlig støtte til Ljanselvas venner for innbruddsalarm på Sagstua, som benyttes 

som lærings- og opplevelsessted for barn fra barnehage og skole og som 

kurssted for undervisningspersonalet i forbindelse samarbeidsprosjektet ”Læring 

i friluft” i regi av Oslo og Omland Friluftsråd og Oslo Elveforum /Miljøprosjekt 

Ljanselva 

- Utsmykking av stille rom og plante-bidrag til sansehage hos Signo på Solveien  

- Dugnadsinnsats hos Ljabruskolen – for barn og unge med spesielle behov 

- Årlige beboerfester for beboere og betjening i 3 kommunale bofellesskap i 

bydelen. 

Bjørn Mathiesen, leder for Sosial og internasjonal komité 

 

 

 

 



 

. . . noen som besøkte andre klubber?  
- Færre og færre Rotarianere besøker andre klubber. 

- I en 4-års periode laget vi 2 x årlig oversikten for Oslos 22 klubb-programmer.  
Her, et meget beskjedent utklipp!  

Akersborg – Odd Fellow-gården Stortingsgaten 28, II etg./2. floor, mandager kl. 16 30 – 18 00 

- 11.01 Trender og utviklingen av helsevesenet i Norge Dr. med. Erik Kreyberg Normann 

- 18.01 Apokalypse når? Har vi antibiotika om 20 år  Overlege Dag Berild 

- 01.02 Norsk Luftambulanse    Knut Ulvensøen 

Nordstrand – Nordstrandhuset, Nordstrandveien 32, mandager kl. 19 00 – 20 30 

- 24.08 Høydepunkter fra Rotary Convention 2015 i Sao Paulo Ottar Julsrud  

- 31.08 Velferdsstatens langsiktige finansieringsproblem Erling Holmøy, Statistisk Sentralbyrå 

- 01.09 Oslo – en by i endring: nye utfordringer-nye muligheter Ordfører Fabian Stang Inter City møte 

Oslo – Grand Hotel, torsdager kl. 11 45 – 13 00 

- 26.09 Den politiske situasjonen etter valget   Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG 

- 03.10 ME – den skjulte sykdommen   Journalist Jørgen Jelstad 

- 10.10 Livet i forandring – når leder blir pensjonist  Angela Harding 

Uranienborg – Spisestedet Feinschmecker, Balchens gt. 5, torsdager kl. 11 45 – 13 00 
- 05.01 Stand-up 40 min.     Andreas Diesen 

- 12.01 Wilh. Wilhelmsen, et selskap i endring  Christian Due 

- 19.01 Da hans familie eide halve Berlin   Christian Borch 

- 26.01 Nytt fra Rommet     Erik Tandberg 

 

Vårt tiltak motiverer til besøk i hverandres klubb men ble ikke videreført, kanskje 

noe å reflektere over i programkomiteene i regionene 1 og 2?  
 

 
 

DU BLIR PENSJONIST – OG HVA SÅ ? 
Om kurs, studier, frivillig arbeid og fysisk aktivitet. 

Mange har gledet seg til å bli pensjonist. Å bli pensjonist er å få tilbake den friheten man hadde som barn. Det er en frihet til å bestemme 
over sin tid selv. Noen har lagt planer for pensjonisttilværelsen, andre vil stå med et spørsmål om hva de vil bruke friheten til. Å bli 
pensjonist er en så stor forandring at den kommer brått på de fleste, uansett. 

 

 
 

Pensjonistuniversitetet i Oslo - Pensjonistuniversitetet Nordstrand / Ljan 

Nordstrand Seniorsenter - Frivillig arbeid - Norges Røde Kors – Frelsesarmeen 

Kirkens Bymisjon – Frivillighetssentralen - Fysisk aktivitet 

Den Norske Turistforening Oslo og omegn – Best Helse Nordstrand  

Oversikt over kurstilbud - Tur- og aktivitetstilbud for eldre - Trimtilbud på Seniorsentrene 

Dans kombinerer fysisk trening med sosial kontakt - Nordstrand kulturskole med Teater og 

dans, Italiensk språk og kunst & kultur, Musikk, Visuell kunst 
 

Etter et initiativ av Leif-Victor O. 

Komitéen har i Rotary-året 2013/14 bestått av: 

Arne, Aaberg, Egil Hildre, Gunther Motzke (f), John Inge Røtting, Kjerstin Hande, Leif-Victor Oppedal, Per Ove 

Haugland, Rune Flesland (nf) og Siri Bratlid.  Publikasjonen ble første gang distribuert i februar 2014. 

 

 



 

Nordstrand Rotary klubbs mål- og aktivitetsplan 
 

 
 

ble laget som følge av et internt møte 2017 med målsetning om klubbens videre 

utvikling. Informasjon til nye medlemmer, status av oppgaver, målsetninger for 

komiteene, medlemsliste med oversikt over fadderne, president-kjeden med ditto 

inngraveringer, vedtekter m.m. – alt i et dokument. Som mal tilsvarende plan som var 

utviklet av vår fadderklubb. Oslo Rotary klubb har alltid hatt en mål- & aktivitetsplan. 

Den blir jevnt over oppdatert mht. layout, tekst, måleparameter og visjoner og er 

tilgjengelig på så vel trykk samt i en elektronisk brosjyre-versjon. Oslo-klubbens 

dokument lages ferdig til presidentskiftet slik at alle medlemmer får den i slutten av 

juni. I vårt tilfelle et ypperlig manifest ved presidentskifte !  

 

 

Deltagere samt innledere til diskusjon og beslutning:  

Nils Henrik B, Cato F, Lars Erik K, Bård B, Morten N, Kai R, Ole O, Børre M, Bjørn M, Gunther M sammen 

med flere medlemmer, mandag, 22. februar 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Medlemmer i NORDSTRAND ROTARY KLUBB 

´flakser` noen ganger rundt både her og der …  

men de står i hvert fall ikke i ro … 
 

  
BERGEN Sandvig`ske samlinger, Konsert med Ove Ansnes i Grieghallen, konsert i Ole Bull`s villa på Lysøen 

WIEN Samvær på «Heurigen», rømer-byen Carnuntum, Vingård i Rust, «Madame Butterfly» i Statsoperaen.  
 

  
SKÅL for den velutført oppgave til avgående president og SKÅL og lykke til innkommende president                              

På kryss og tvers i Østmarka med Ole O 

 

   
Aktive sr.-medlemmer skyter i vei, takket være skytebasen Arne A  Arcus  Høstutstillingen 

 

            … og snart vil vi være å finne på Firenzes Ponte Vecchio  

 
Reisekomiteene besto av medlemmer i Kameratskap-komitéen ved reisen til Bergen, Aage S, Bjørn M, 

Gunther M ved turen til Wien og nå av Nils Henrik, Lars F samt undertegnete i forbindelse med turen til 

Firenze.  
 

 



 

Nordstrand Rotary Klubbs f.t. største prosjekt. 

Nordstrand Musikkonkurranse 
med FINALEKONSERTEN som høydepunkt  

 

Nordstrand Rotary Klubb har gjennom 60 år støttet det lokale kulturlivet og 
andre gode formål i nærmiljøet. 

Overskuddet av konkurransen går til Rotarys humanitære arbeid i nærmiljøet 
og Rotarys internasjonale arbeid mot sykdommen polio.  

  

 
 

Finalekonserten i Nordstrand Musikkonkurranse arrangeres i Nordstrand kirke, 
onsdag 11. mars 2020, og den er etter 11 år en veletablert konkurranse med 
lokal og nasjonal deltagelse. Konkurransen er åpen for deltagere som er født i 
2002 eller senere som spiller et akustisk instrument. 
  
En rekke av deltagerne har senere bygget seg opp en nasjonal og internasjonal 
karriere. 
Fremst blant dem er vinneren av Nordstrand Musikkonkurranse i 2011, 
bratsjisten Eivind Holtsmark Ringstad. Året etter vant han ”Virtuos” i NRK for 
senere å gå bort å vinne «Eurovison Young Musicians» i Wien med deltagere fra 
hele Europa. Han har vunnet en rekke nasjonale priser, og i perioden 2016 til 
2018 var han såkalt «Eurovision New Generation Artist» og spilte en rekke 
konserter med BBCs ulike orkestre både i England og internasjonalt. Han er en 
etterspurt solist med konserter over hele verden.   

 
 

Informasjonen er en kopi av internettinformasjonen og er godkjent av prosjektmedlem Nils Henrik B.  

http://nordstrand.rotary.no/


 
 

Et lite Post Scriptum i anledning 60 år Nordstrand Rotary klubb … 

 

Jeg husker godt . . . 

o Høsten 1961 ble det holdt et yrkesforedrag om fløtningsdrift. Klubb ref. 

o I februar 1970 nevnte presidenten at Nordstrand Interact klubb sender 2 mann 

til Østerrike for å lære slalåm. Klubb ref. 

o I et møte fikk presten og klubmedlem Stoltenberg spørsmålet «Hvorfor er 

mannlige teologer imot kvinnelige prester?» Klubb ref. 

o Gårdbrukeren og klubmedlem Kristoffersen besvarte spørsmålet «Hvorfor er 

Ringerikspoteten finere og dyrere enn andre poteter?» Klubb ref. 

o Et trivelig minne er distrikt-konferansen som ble arrangert i Roar Antonsens år 

som Distrikt guvernør. Leon Bodd var president det året og hans kreativitet lot 

seg ikke fornekte, alle påmeldte måtte reise med leid tog til Lillehammer, hvor 

hele arrangementet ble avviklet på hotellet, spesielt huskes turen oppover 

med medbrakt niste, servering og underholdning. Ole 

o Et annet minne er Thorkild Nielsens muntlige innlegg om sin oppvekst og senere 

besøk i sin hjembygd, da foregikk alt på ekte hallingdialekt!   dette var 

episoder og hendelser som jeg har satt stor pris på, du står fritt med hva du vil 

bruke!  Med frem fra glemselens minner Ole! 

o Et av de grunnleggende prinsipper i vår bevegelse er yrket, det har medvirket 

at vi engang hadde som medlem eier av et busselskap, vedkommende stilte 

alltid med fører og buss hver gang vi hadde en omvisning eller lignende helt 

gratis, ved tur til Syd Amerika, Colombia i 1980 besøkte jeg byen Armenia og 

stedets klubb og ble tatt imot som virkelig kongelig gjest, med en glimrende 

orientering om samfunnet der høyt oppe i innlandet, ypperlig bruk av service 

idealet! med service hilsen Ole ! 

o Mange interessante personer har holdt foredrag for oss. Vi husker alle da 

finansminister Sigbjørn Johnsen kom til klubben i november 2010 like før 

statsbudsjettet skulle opp i Stortinget. Han hadde det travelt, men prioriterte oss 

med oppdateringer av den økonomiske situasjon i landet. Og utenfor sto 

oppstilt den sorte statsrådsbilen klar til å bringe finansministeren tilbake til 

kontoret. Morten. 

 

Spennende møter med spennende foredragsholdere 

Tor Erling Staff (Adv.) - Siv Jensen (Finansminister og partileder) 

Håvard Narum (journalist) -Jan P. Syse (tidl. finansminister) og sønnen,  

Henrik Syse (Filosof) – Sigurd Johnsen (tidl. finansminister og fylkesmann)  

Per Anders Nordengen (Prest) - Ervin Krohn (forstander)  

Ingelin Killengreen (tidl. politimester) - Alexander Stöckl (Hopptrener)  

Aslak Bonde - Per Egil Hegge (journalist) - Petter Stordalen (som betegnet Rotary som 

grå pantere) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Det er betimelig å takke alle medlemmer som har bidratt til denne beskjedne 

oppsummeringen ved inngangen til jubileumsåret som for får sin opptakt med minnet 

med vårt mangeårige medlem, Roar Antonsen.  

 

Programkomiteens formann beklager allerede her og nå for eventuelle 

forglemmelser og utelatelser og er glad for at den høytidelige markeringen av  

60 år NORDSTRAND ROTARY KLUBB vil nyansere innsatsen senere i år. 

 

 

 

 

 

 

 

På vegne av Programkomitéen 

Per Olav V, Diane F og Gunther M 

Nordstrand, 11. desember 2019 
 


