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Forord  
 
Det er ikke uvanlig at rotaryklubber som markerer et jubileum utgir en 
bok der klubbens liv og historie fortelles. I Holmenkollen Rotary Klubb 
har vi en tilsvarende ambisjon, og synes at en passende anledning kan 
være når vi nå skal markere og feire våre første 25 år. Tankene om en 
jubileumsbok på et eller annet tidspunkt med vår historie kan nok 
mange ha hatt og snakket om gjennom årene, men i vår klubb kom 
dette for første gang klart til uttrykk for om lag seks år siden. I 
forberedelsene til sitt presidentår 2000/2001 opprettet Lars Eide  
Informasjonskomitéen der en av hovedoppgavene var å organisere 
arbeidet med en bok til 25-årsjubiléet og ikke minst begynne kart-
legging og innsamling av grunnlagsmateriale. En klar erkjennelse var at 
klubben manglet tilrettelagt arkivmateriale som kilde for tilbakeblikk. 
Svært lite var nedtegnet og det var uvisst om det ville være mulig å 
finne så mye. Med dette fikk vi satt fingeren på et meget svakt punkt: 
Klubben hadde ikke sørget tilstrekkelig for systematisk og skriftlig 
dokumentasjon av virksomheten gjennom årene.   
 
Gjennom Informasjonskomitéens arbeid i de siste seks år er stoffet til 
denne boken samlet og systematisert. Det så lenge ut til at det var få 
skriftelige kilder å bygge på, og vi var bekymret for om bokprosjektet 
lot seg realisere med tilstrekkelig innhold og kvalitet. Noe materiale er 
funnet i ulike mapper fra presidenter og komitéer, og er bl a hentet i 
Riksarkivet der Distriktet har sine arkivalier. Det vesentligste skriftelige 
kildematerialet for boken er det materialet som Anders Danielsen på 
eget initiativ hadde samlet gjennom årene. Han hadde tatt vare på det 
meste av den type dokumentasjon som vi alle enten som medlemmer 
eller tillitsvalgte kommer bort i, f eks referater fra komitémøter, ulike 
informasjonsskriv og klubbaviser, møteprogrammer, bilder, invita-
sjoner til arrangementer eller fester og utklipp fra aviser der klubbens 
virksomhet er omtalt. Uten dette materialet hadde vi måttet nøye oss 
med en vesentlig kortere og mangelfull beretning. Redaktøren rakk 
heldigvis i en samtale med Anders rett før han gikk bort høsten 2006, å 
takke ham og fortelle ham om den uvurderlige hjelp og nytte hans 



    5 

materiale hadde hatt for arbeidet med boken. En del av fremstillingen i 
boken bygger selvfølgelig også på  hukommelsen til tidligere 
presidenter og noen medlemmer i tillegg til dem som har vært med i 
redaksjonen. Bidragsytere for øvrig er Ole Martin Fredriksen som har 
gitt verdifulle råd i forbindelse med trykkingen, og sist, men ikke minst 
redaktørens meget tålmodige hustru. 
 
Vi har valgt å kalle dette et jubileumskrift. Vi synes det er litt 
pretensiøst å kalle det  ”historien om de første 25 år” – til det er det for 
mye usikkerhet ved kildenes fullstendighet og pålitelighet. På den 
annen side tror vi at det viktigste av klubbens virksomhet i disse årene 
er  belyst, og vi håper at boken fyller behovet for å dokumentere 
klubbens liv og virke i perioden 1982-2007.  
 
Januar 2007 

  
 
 
 
 

Frode Galtung  
formann Informasjonskomitéen              

Tormod Rødsten 
redaktør  
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Presidenten har ordet 

 
 
Jegerveien 29.11.2006 
 
Foranledningen til utgivelsen av denne boken er at Holmenkollen 
Rotaryklubb står foran en milepæl i klubbens historie. 27 januar 2007 
ferier vi at det er gått 25 år siden charteret, det offisielle beviset på 
klubbens eksistens, ble levert fra  Rotary International. Jubileumsfesten 
finner sted i Eckbo’s elegante selskapslokaler på Slemdal. Høytidelig 
invitert er Distriktsguvernør Asbjørn Lein, noen av initiativtagerne til 
dannelsen av klubben, presidentene i naboklubbene Røa og Maridalen, 
Paul Harris Fellows, chartermedlemmer og klubbmedlemmer med 
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følge. Det blir gallaantrekk, festmiddag, og storbandet High Tune 
Swingorchestra med en besetning på 20 spiller opp til dans.  
 
Behovet for å dokumentere klubbens historie har vokst frem gjennom 
årene av flere grunner. Noen av klubbens medlemmer har gått bort, 
noen har flyttet og noen er ikke rotarianere lengre. Selv om klubben 
fremdeles har flere aktive chartermedlemmer og medlemmer med lang 
fartstid, kommer det stadig nye til. Tiden er inne for å dokumentere 
klubbens historie, og det har vært enighet om at dette er viktig før 
denne kunnskapen forsvinner. Den kreativiteten og det engasjement 
som ble utvist av de som etablerte Holmenkollen Rotaryklubb er i ferd 
med  å forsvinne, men mye av det de bidro med har heldigvis blitt til 
faste og gode tradisjoner som klubben holder på. Det har dannet 
grunnlaget for at vi nå fremstår som en etablert klubb etter mønster fra 
Rotarysystemet.  
 
Ansvaret for bokprosjektets fremdrift, endelige struktur og form har 
ligget under Informasjonskomiteen som har styrt dette kollektive 
prosjektet gjennom flere år, til sist med Tormod Rødsten som ansvarlig 
redaktør og tålmodig pådriver. Bidrag har kommet fra tidligere 
presidenter som har beskrevet hovedpunkter i sine år, samtidig som 
informasjon om klubbens tilblivelse, indre liv og tradisjoner, sosiale 
prosjekter og annet relevant materiale har kommet med. Innholdet har 
en dokumentarisk form uten andre litterære ambisjoner enn å bevare 
informasjonen om klubbens første 25 år for ettertiden til glede for 
tidligere, nåværende og kommende medlemmer.  
 
Takk til alle bidragsytere, og god lesning! 
 
Med Rotariansk Hilsen 
 
Karl Øyri 
President 2006/7 
Holmenkollen Rotaryklubb 
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Chartringen av Holmenkollen Rotary Klubb 
 
Tankene om en ny rotaryklubb i Holmenkollen-området 
Det hadde lenge ulmet en tanke hos Yngvar Holm i Maridalen Rotary 
Klubb om etablering av en klubb i Holmenkollen-området. I slutten av 
1970-årene ble tanken konkretisert,  guvernørene ble kontaktet og de ga 
sitt bifall. 
 
Man hadde flere originale idéer til hva slags klubb dette kunne være, fra 
en søndagsklubb for bl a skiløpere, turister, m.fl.) til en Nordmarka 
Rotaryklubb, eventuelt en klubb Tåsen eller Ullevål. Imidlertid landet 
man på en vanlig klubb med navnet Holmenkollen Rotary Klubb. 
 
I 1979 fikk Yngvar Holm et brev fra PDG Odd Hopp med spørsmål om 
hvordan det gikk med den nye Holmenkollen RK. Et problem var at 
noe av den nye klubbens grenser burde gå litt utenfor Maridalens 
område mot vest, og dermed ble president Per Eek-Johansen i Røa RK 
kontaktet. Han fikk klubben til å avstå litt av sitt område, som i tillegg 
til Maridalens avståelse kunne utgjøre det nye Holmenkollen RK 
territoriet. Yngvar Holm ble sammen med Hans Monrad fra Røa såkalt 
Gosrep (Governors Special Representative), og dermed var arbeidet i 
gang.  
 
Den nye klubben tar form 
Man hadde et visst tidspress, fordi det var ønskelig å ha den nye 
klubben klar innen VM på ski i februar 1982, som skulle arrangeres i 
Holmenkollenanlegget. Yngvar Holm kontaktet tidlig sin PR-kollega 
og venn Claus Sonberg som han hadde i tankene som charterpresident. 
En annen venn Sigurd ”Totto” Johannessen i Polygram stilte sin 
kantine til rådighet for de første planleggingsmøtene. Senere flyttet man 
opp til det nye Holmenkollen Park Hotell. 
 
Et arbeidsutvalg ble etablert med følgende medlemmer: 
PDG Alf R. Bjercke, Ekeberg RK,  
Gosrep Hans Monrad, Røa RK 
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Gosrep Yngvar Holm, Maridalen RK 
Totto  Johannessen 
Roy Allan Sjølyst 
Claus Sonberg 
 
Det første møtet i ny klubb 
Det første ordinære medlemsmøtet ble holdt 17. desember 1981 i 
kantinen til Polygram i Marcus Thranes gt. 2, Oslo. Programmet var: 
 
1. Gosrep, charterpresident Yngvar Holm fra Maridalen RK orienterer 

om bakgrunnen for Holmenkollen RK. 
2. Past governor Alf Richard Bjercke, Ekeberg RK, formann i 

komiteen for nye klubber, orienterer om Rotary generelt. 
3. Gosrep, past president Hans Monrad, Røa RK, orienterer om de 

geografiske grenser for den nye Holmenkollen-klubben. 
4. Orientering om påtenkte medlemmer, møtested og tidspunkt for 

charterhøytideligheten. 
5. Neste rotarymøte avtales. 
 
Holmenkollen Rotary Klubb ble chartret 30. Januar 1982 
Holmenkollen Rotary Klubb ble chartret 30. Januar 1982 kl. 1900 på 
Holmenkollen Restaurant med følgende program: 
 
1. Incoming President i Holmenkollen RK, Claus Sonberg ønsker 

velkommen. 
2. Special Representative, Past President Yngvar Holm, Maridalen 

RK, orienterer på vegne av fadderklubbene. 
3. Distriktsguvernør Ole Dokke, distrikt 231, overrekker klubbens 

charter og presidentkjeden til Incoming President Claus Sonberg. 
4. Overrekkelse av Rotary-knappen til klubbens chartermedlemmer 

fulgt av en kort presentasjon av hvert enkelt medlem. 
5. Guvernørens tale 
6. Korte hilsener fra andre Rotary klubber 
7. Avslutning ved Presidenten i Holmenkollen Rotary Klubb. 
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Guvernør  Ole Dokke, Distrikt 231 overrekker presidentkjeden til president 
Claus Sonberg, Holmenkollen RK. 
 
 

Fra venstre Alf Richard Bjercke, Ekeberg RK, Ole Dokke, Distrikt 231,  
Yngvar Holm, Maridalen RK, Hans Monrad, Røa RK og Claus Sonberg 
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Distriktsguvernøren overrekker rotarymerket til Anders Danielsen 
 

Fra festmiddagen  
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Etter den formelle delen av programmet var det festmiddag og 
påfølgende dans for medlemmer og gjester med ektefeller. 
 
 
 
 

MENY 
 

Ørretfilet Nordmarka 
Pepperrotkrem 

 

* 
Rensdyrstek Holmenkollen 

 
* 

Cassatais Tryvann 
 
* 

Kaffe 
 
* 

Viner 
Ljutomer Riesling 

Beaujolais 
Fiin Gammel Portvin 

Farris  
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Holmenkollen RK hadde følgende 24 chartermedlemmer: 
 
Almquist, Knut Voksenliveien 6, Oslo 
Berg, Aage Tennisveien 3 C, Oslo 
Bjønnes, Svein Pres. Harbitz Gate 27 A, Oslo  
Borgersen, Finn Øvre Smestadvei 47, Oslo 
Bratz, Ragnvald Eddaveien 36, Oslo 
Danielsen, Anders Heggeliveien 67 C, Oslo 
Frostad, Arve Bryhni Gulleråsveien 26, Oslo 
Galtung, Frode Lars Holmenkollveien 27 A, Oslo 
Gjelseth, Pål Kongeveien 26, Oslo 
Gran, Henning Bjarne Skaus Vei 35, Hosle 
Gulbrandsen, Peter S. Tuengveien 27, Oslo 
Hjort, Christian Bugge Lillevannsveien 22, Oslo 
Hunstad, Einar Chr. Oberst Angellsvei 3 B, Oslo 
Johannessen, Sigurd Krags Terrasse 5, Oslo 
Karlsen, Kjell Ankerveien 16, Oslo 
Klyve, Petter Bamseveien 14, Oslo 
Krog, Henry Holmenkollveien 52 E, Oslo 
Nyhus, Rolf Ringhusveien 36 C, Oslo  
Nærvik, Bjørn Tuengveien 30, Oslo 
Petersen, Hauk Helleveien 1, Oslo 
Rossow, Hans Christian  Tåsenveien 108, Oslo  
Sjølyst, Roy Allan Skogryggveien 2 C, Oslo 
Sonberg, Claus Nils Collett Vogts Vei 90, Oslo 
Wahl, Sigurd A.  Holmenkollveien 73 D, Oslo 
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Vår klubbsang  
Vi er veldig stolte av å ha en egen klubbsang som er et fast innslag på 
alle våre fester. Sangen som er skrevet av Alf Christian Rossow, 
foreligger ikke som tekst, men er en tegning som ser slik ut: 
 
 

 
Figurene  eller symbolene har sammenheng med klubbens liv og 
historie. Dette er faktisk en ordnet samling symboler, selv om mange 
nok får et førsteinntrykket som tyder på det motsatte. Det stilles store 
krav til fremførelsen, også for dem som har sunget den mange ganger. 
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Den synges gjerne på den måten at Alf Christian, hvis han er til stede 
(han er som regel på våre fester!), peker på figurene i tur og orden og 
leder an sangen.  
 

 
Alf Christian leder avsyngingen 

 
 
De som har vært med å synge sangen har antagelig aldri sett teksten før 
eller notene til melodien. Melodien er særegen, men lett å lære. På 
oppfordring har Arne Eriksen påtatt seg å skrive ned notene til melo-
dien, og Karl Øyri har bistått i sammensetningen av tekst og melodi.  

 
 
 
 
 

 



    17 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



    18 

 
Det enkelte år - Presidentene ser tilbake 
 
Vi presenterer her glimt fra klubbens virksomhet i det enkelte år slik de 
aktuelle presidentene uttrykker det. Vi har dessverre ikke bidrag fra alle 
presidentene i denne perioden, noen er falt fra og noen av dem som har 
sluttet i klubben, har det ikke vært mulig å få bidrag fra.   
 
1982-1983  
Styret:  
president Claus Sonberg 
visepresident Sigurd A. Wahl  
sekretær Roy Allan Sjølyst 
kasserer Sigurd Johannessen 
klubbmester Peter S Gulbrandsen 
 
Claus Sonberg døde i 1995. Som klubbens første president virket han 
fra januar 1982 til og med juni 1983, altså i ett og et halvt år og som er 
et halvt år mer enn vanlig. Fra vår første klubbavis Stafetten, som han 
etablerte og som første gang ble utgitt i august 1982, gjengir vi noe fra 
hans betraktninger ( i en lett redigert ver-sjon) om klubbens virksomhet 
i den tiden han var president: 
 
”Årets motto er Vennskap og klubbånd. Vi er i god gjenge etter et halvt 
års virksomhet, og vi må nå bygge videre på det vennskap, den 
personlige kontakt, de åpenhet, den prestisjeløshet og det spesielle 
fellesskap vi har skapt på kort tid, og som alt har gjort Holmenkollen 
RK til noe særeget, en klubb andre snakker om. For å klare dette 
trenger vi å møtes – ikke bare i møter, men i forskjellige former for 
treff der vi kan bli kjent med hverandre. Det er meget viktig ikke å 
stivne i faste former – det vil kjede oss alle i løpet av kort tid. Særpreg 
er viktig for å skape en god klubb. Vi i Holmenkollen RK har nok å ta 
av – og vi bør utnytte dette langt bedre.  
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Store takksigelser ble klubben til del etter Intercitymøtet 14. juni 1982 
for Verdenspresidenten. Både han og guvernør Finn Owren har rost 
klubben opp i skyene for et strålende arrangement. 
 
En formaning til medlemmene: Sirkulér mer på møtene. Gro ikke fast i 
godstolen, men dra på vandring i lokalet og slå deg ned sammen med 
noen av klubbmedlemmene som du ikke så ofte snakker med. Sørg 
også alltid  for at gjestene blir sittende sammen med oss – og ikke mutt 
alene i en krok. 
 
Den store stund opprant endelig, og klubben fikk ved hjelp av Finn 
Borgersen og presidenten endelig overrakt 55 000 kroner til Prinsesse 
Märtha Louises Fond i foretrede for Kronprinsesse Sonja. Det ble en ca. 
20 minutters seremoni på slottet der Kronprinsessen viste seg å være 
godt orientert om prosjektet. Hun roste også vår innsats og syntes det 
var blitt et meget betydelig resultat. 
 
Fremmøtet går opp og ned, men vi ligger godt under målet på 80 
prosent. I oktober hadde vi en prosent på 75, men ble likevel ikke bedre 
enn nummer 50 av 63 klubber. Nivået er altså meget høyt. 
 
1983-1984 
Styret: 
president Sigurd Wahl 
visepresident Einar Chr. Hunstad 
sekretær Christian Bugge Hjort 
visesekretær Knut Almquist 
kasserer Anders Danielsen 
klubbmester Ole Alex Pagh-Schou 
past president Claus Sonberg 
 
I de første årene, som også inkluderte mitt presidentår, var klubben i en 
svært aktiv og entusiastisk periode med mye aktiviteter og sosialt 
samvær. Dette var med på å bygge opp klubbens samfølelse og legge et 
grunnlag for klubbens videre liv. Det ble lagt grunnlag for flere av 
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klubbens sosiale aktiviteter som julebord, torskemiddag og 
skaldyraften. Claus Sonberg hadde vært en meget aktiv president som 
satte i gang flere prosjekter, som ble overtatt av og sluttført i mitt 
presidentår. Det ble bl.a. gjennomført en flytur med psykisk 
utviklingshemmede. Den kontakten som da ble opprettet til 
aldershjemmet på Risvollen, ble senere en viktig del av Finnerudturene. 
Vi hadde også ”prosjekt ved” der vi hugget tømmer og ryddet i hagen 
til et av våre medlemmer. Veden ble gitt gratis til eldre og andre som 
trengte dette. I det hele tatt var dette et år med mye hygge og moro. 
 
1984-1985  
Styret: 
president Einar Chr. Hunstad 
visepresident Finn Borgersen 
sekretær Frode Galtung 
visesekretær Nils J. Tønnesen 
kasserer Anders Danielsen 
klubbmester Lars Weider 
past president Sigurd Wahl 
 
Vi fulgte opp de forskjellige aktiviteter som etter hvert var begynte å bli 
tradisjoner i klubben så som: Krepsefest, skirenn for hele familien med 
etterfølgende auksjon, rebusløp i bil, båttur i juni. I tillegg arrangerte vi 
en konsert i Ris kirke under ledelse av vårt chartermedlem Kjell 
Karlsen og med hans datter WeBe og Rune Larsen som sangere. Det 
var fullt hus og stormende jubel. Vi donerte en pengegave sammen med 
områdets klubber til en narkotikahund stasjonert på Fornebu. Dette var 
den første konserten klubben arrangerte, og det skulle vise seg å bli nok 
en tradisjon for klubben å arrangere konserter i Ris kirke for ulike 
sosiale formål.  
 
1985-1986  
Styret: 
president Finn Borgersen 
visepresident Petter Klyve 



    21 

sekretær Nils J. Tønnesen 
visesekretær Bjørn Nærvik 
kasserer Knut Almquist 
past president Einar Chr. Hunstad 
formann Internasjonal tjeneste Hauk Petersen 
formann Yrkestjeneste Sigurd ”Totto” Johannessen 
formann Samfunnstjeneste Rolf Nyhus 
 
Det var med forventning, spenning og ikke så lite ydmykhet jeg gikk til 
oppgaven med å lede klubben i dens relative tidlige begynnelse, etter 
Claus S, Sigurd ”Bossen” W og Einar H. Klubben var godt  i gang med 
å sette seg og entusiasmen var fremdeles levende. Jeg hadde to mål i 
mitt presidentår. Det første var å opprettholde en høy fremmøteprosent 
som innebar at klubbens indre liv ville ha vitalitet og styrke til å løfte i 
fellesskap. Det andre målet var å legge mye ressurser i utviklingen av et 
godt møteprogram som skulle markere året som et kulturår, og som fikk 
tittelen ”Vår kultur i det 21.århundrede” med foredragsholdere som 
Jacob Jervell, Thomas Thiis-Evensen, Kjell Magne Bondevik, Carsten 
Hopstock, Olav Bø, Arne Nordheim og Albert Nordengen, for å nevnt 
noen. Møteprosenten for året tror jeg endte rundt 70 prosent, noe jeg 
var godt fornøyd med.  
 
1986-1987  
Styret: 
president Petter Klyve 
visepresident Hauk Pettersen 
sekretær Nils H. Kittilsen 
visesekretær Bjarne Mjaaland 
kasserer Arne Torgersen 
past president Finn Borgersen 
formann Internasjonal tjeneste Leiv Lea Nergaard 
formann Yrkestjeneste Pål Hasner 
formann Samfunnstjeneste Knut Almquist 
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Det ble ikke tatt opp nye medlemmer, og ingen medlemmer ble 
utmeldt. Klubben la ned betydelig innsats i forbindelse med mottak og 
forpleining av Group Study Exchange fra Canada på i alt fem deltagere. 
Disse bodde henholdsvis hos Petter K, Rolf N, Tormod R, Nils K og 
Alf Christian R. Blant aktivitetene var besøk på Botanisk Museum ved 
Anders D. En av deltagerne var engasjert i dyrking av frukttrær og fikk 
et besøk på Sørlandet hvor man hadde et avansert databasert system å 
demonstrere. Det ble utdelt en kulturpris (maleri) til en kvinnelig elev 
ved Midtstuen Skole. Av foredragsholdere kan nevnes 
stortingsrepresentant Kjell Magne Bondevik og statsmeteorolog Lars 
Haaland. Sistnevnte tro til på en dags varsel da den planlagte 
foredragsholder uteble. Noe av grunnen var antagelig at Haaland 
nettopp hadde kjøpt en seilbåt av typen ”Happy”, som er konstruert av 
Petter K! 
 
1987-1988 Hauk Petersen  
Styret:  
president Hauk Petersen 
visepresident Egil Eikanger og Alf Chr. Rossow 
sekretær Nils Kittelsen 
kasserer Knut Jahre 
past president Petter Klyve 
formann Internasjonal tjeneste Leiv Lea Nergaard 
formann Yrkestjeneste Ragnvald Bratz 
formann Samfunnstjeneste Trond Mangseth 
 
I løpet av rotaryåret ble vår visepresident, admiral Egil Eikanger 
beordret til tjeneste som forsvarsattache ved Norges ambassade i 
Washington og flyttet dit. Alf Chr. Rossow ble ny visepresident. Egil 
fikk en god læretid i vår klubb og i vårt styre: Han ble senere guvernør i 
Rotary - distrikt 2250 - Rogaland - Hordaland - Sogn og Fjordane. 
 
Etter noen år med mange offentlig kjente personer som foredrags-
holdere - særlig skuespillere og regjeringsmedlemmer - ønsket vi å 
benytte krefter fra egne rekker som aktører på klubb-møtene. Både egne 
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medlemmer og ektefeller holdt foredrag eller innledet debattmøter. 
Hensikten var å bli bedre kjent med hverandre. Vi var fortsatt en ung 
klubb. Det ble også holdt flere ego- og yrkesforedrag, som regel ett i 
måneden. Av de eksterne foredragsholderne var spesielt temaene til den 
tyske ambassadør i Norge (norsk-tyske forhold) og konsernsjefen i 
Philips Norge meget interessante. Bedriftsbesøket på Aker Brygge, som 
den gang var under oppføring, var spennende. Sammen med Slemdal 
Lyons sto vi for utgravingen av kjeller til Holmenkollen kapell. Til 
verdensmesterskapet på ski for døve i februar 1988 i 
Holmenkollanlegget ble nesten samtlige medlemmer i klubben trukket 
med 
 
1988-1989 Alf Chr Rossow 
Styret: 
president Alf Chr Rossow 
visepresident Lars Weider 
sekretær Trond Mangseth 
kasserer Knut Jahre 
past president Hauk Petersen 
formann Internasjonal tjeneste Pål Hasner 
formann Yrkestjeneste Leiv Lea Nergaard 
formann Samfunnstjeneste Nils Kittelsen 
 
Dette året var Egil Eikanger valgt til president og undertegnede til 
visepresident. Men Egil Eikanger ble utnevnt til forsvarsattaché i 
Washington, så jeg overtok på kort varsel som president med Lars 
Weider som visepresident. I vår klubbavis Stafetten for november 1988 
ble situasjonen i klubben beskrevet slik: ”Siden Alf Christian overtok 
roret den 1. juli i år har klubben levet et rolig og behagelig liv”. Vel noe 
foretok vi oss da: I tillegg til et rimelig godt sosialt liv gikk det med en 
del arbeid i forbindelse med Polio Pluss aksjonen. På 
distriktskonferansen i Drammen i september 1988 tok jeg opp forslag 
om å danne en ny klubb på Nordberg, og ett og et halvt år senere, 
nærmere bestemt 14. april 1990 ble Nordberg RK charteret.  
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1989-1990 Lars Weider  
Styret: 
president Lars Weider 
visepresident Nils J. Tønnesen 
sekretær Tormod Rødsten 
kasserer Leiv L. Nergaard 
past president Alf Chr Rossow 
styremedlemmer Jørgen Astrup og Carl Johan Hustad 
 
Lars Weider døde forsommeren 2002. Fra vår klubbavis Stafetten for 
mai 1990, altså ca. en måned før han gikk av som president, gjengis 
noen av hans betraktninger som er en slags oppsummering av hans år 
som klubbens president: 
 
”Tiden går fort, spesielt i festlig lag! Dersom denne påstand er riktig - 
det tror jeg den som oftest er – må Holmenkollen RK ha vært en 
særdeles festlig forsamling de siste 11 måneder. Tiden fra Alf Christian 
kunne ønske meg lykke til på ferden i mitt presidentår, og frem til i dag, 
har nemlig gått utrolig hurtig. Hvorledes man i ettertid vil vurdere 
denne periode i klubbens historie, skal jeg avstå fra å kommentere; 
dertil vil jeg åpenbart være altfor direkte involvert i saken. Det jeg 
imidlertid kan og vil si, er at for meg personlig har dette året som 
president i Holmenkollen RK  vært en utfordrende, spennende, lærerik, 
men også noe anstrengende tid; en anledning til å høste erfaringer som 
jeg tror kan være nyttig å ta med seg videre. Ikke minst vil jeg 
understreke den betydning et år som president har for å lære klubben, 
dens medlemmer og rotarybevegelsen å kjenne. At rotasjonsprisnippet 
medfører at presidenten skiftes ut etter ett år, har jeg imidlertid ingen 
innsigelser imot! Vi har hatt en tilfredsstillende utvikling mht oppmøte, 
noe som klart må tilskrives et meget godt programopplegg. Imidlertid 
er det viktig at vi nå ikke går i ”sommerdvale”. Spesielt i den periode er 
det påkrevet å være klar over betydningen av regelmessig oppmøte; 
ikke for å tilfredsstille Rotarys formelle regler, heller ikke for å gi 
klubben en flatterende rangering på guvernørens neste statistikk, men 
simpelthen fordi ditt oppmøte er en helt nødvendig forutsetning for en 
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positiv medlemskspasutvikling; både for deg selv og for klubben som 
enhet. En viktig begivenhet i vår kubb, som viser at vi har nådd 
”forplantningsdyktig” alder, er chartringen av Nordberg RK. På samme 
måte som man ved å påta seg et fadderskap for et barn forutsetningsvis 
skal være klar over at det påhviler visse forpliktelser med hensyn til 
oppfølging under barnets oppvekst, betyr også det å stå fadder til en ny 
rotaryklubb at man har akseptert en del forpliktelser; også etter 
”svangerskap, forløsning og dåp” er avsluttet. Jeg vil derfor på det 
sterkeste anbefale dere å oppsøke Nordberg RK i tiden fremover.  
 
1990-1991  
Styret: 
president Nils Jacob Tønnesen 
visepresident Peter Gulbrandsen 
sekretær Ole Martin Fredriksen 
visesekretær Jan B. Simonsen 
kasserer Morten Samson 
styremedlem Jan Høeg 
past president Lars Weider 
 
Nils Jacob Tønnesen døde sommeren 2001. Av hans mål for klubben i 
sitt presidentår kan bl a nevnes: Stimulere til økt fremmøte, 2– 3 
peismøter i halvåret, gjøre noe i forhold til HVPU – reformen, 
flomlysanlegg for Holmenkollen kapell og miljøpris til ungdom i eget 
distrikt. Mange av møtene tok opp temaer i samfunnet knyttet til etikk 
og livssyn . Eksempler på foredrag og diskusjoner er: Hjem og jobb, 
harmoni eller konflikt. Moral, krimi-nalitet og samfunn. Den 
sikkerhetspolitiske situasjon i Norge og Europa. Bedrift og samfunn, et 
etisk dilemma.? Politikk og moral. Hjelp, jeg tilhører kirken!  
 
1991-1992  
Styret: 
president Peter S. Gulbrandsen 
visepresident Knut Almquist 
sekretær Nils Kittelsen 
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kasserer Pål Hasner 
styremedlem Frode Galtung 
styremedlem Tormod Rødsten 
past president Nils Jacob Tønnesen 
 
De viktigste mål: - Trivsel for eksisterende medlemmer og rekruttering 
av nye medlemmer -Velfungerende klubbmøter - Synlige og 
tidsbegrensede samfunnsprosjekter - At alle kan delta på Charterfesten 
og 10-års jubileet - Solid økonomi og oppbygging av fonds. Å ta opp 
fem til syv nye medlemmer – og det ble fem nye. Spesielle aktiviteter 
eller hendelser som jeg vil trekke frem: Fokus på peismøter og 
egoforedrag. Kirkekonserten i Ris kirke. Fokus på Rotary og 
arbeidsledighet – lederansvar og yrkesetikk. 10-års jubileet med 
chartermøte på Holmenkollen Hotell og charterfest på Skytterkollen. To 
av klubbens medlemmer Jens Bjelke og Nils Kittilsen ble tildelt Paul 
Harris Fellows.  Vi greide dette året å snu en negativ utvikling i 
klubbens økonomi i positiv retning og fikk etablert et fond for 
samfunnsprosjekter. Det var høyt fremmøte og stor deltagelse i 
chartermåneden (90%). Dessverre oppnådde vi ikke å få kvinner inn i 
klubben.  
 
”Kjære Holmenkollen Rotary klubb; takk for veldig mange hyggelige 
møter og godt vennskap. Gjennom overflytting til Ekeberg Rotaryklubb 
i 2001 har jeg lært en ny og sterk rotaryklubb å kjenne, men 
”gründerånden” fra chartertiden i Holmenkollen Rotary klubb i 1982 vil 
alltid være med meg i mine rotarytanker!” 
 
1992-1993  
Styret: 
president Knut Almquist 
visepresident Per K. Schrader-Nilsen 
sekretær Jørgen Astrup 
kasserer Arne Kr. Dehli 
styremedlemmer Frode Galtung, Trygve Strøm og Trond Mangseth 
past president Peter S. Gulbrandsen 
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Det var et mål å få  3 nye medlemmer og øke fremmøteprosenten fra ca 
66 prosent til 70-75 prosent. Fra programmet nevnes: TV 2 – erfaringer 
så langt. TV-reklamen i sterk fremgang, eller? EF/EØS – positivt eller 
negativt for næringslivet. OL-anleggene på Lillehammer ett år før D-
dag. Nyskapning i næringslivet, er det rom for flere gründere? 
 
1993-1994  
Styret: 
president Per Schrader-Nielsen 
visepresident Odd Fredrik Jørgensen 
sekretær Jørgen Astrup 
kasserer Emil Steen 
past president Knut Almquist 
formann Internasjonal tjeneste Bjørn Nærvik 
formann Yrkestjeneste Tom Undall 
formann SamfunnstjenesteFinn Borgersen 
 
Fra programmet nevnes: Satanisme og kirkebranner - Det nye 
Rikshospitalet - Taggere og grafitiskade - Eldreomsorg i vår bydel - 
Besøk på Astrup Fernley muséet.  
 
1994-1995  
Styret: 
president Odd Fredrik Jørgensen 
visepresident Arne Torgersen 
sekretær Lars W. Eide 
kasserer Torstein Opheim 
styremedlemmer Pål Hasner, Leiv L. Nergaard og Stig Nilsson 
past president Per Schrader-Nielsen 
 
Fra programmet nevnes: Gardermoenutbyggingen – Lakseoppdrett - 
Mannens overgangsalder - Blitz-miljøet - Trender før EU-valget - 
Minnesmerker i Holmenkollåsen - Nasjonalbud-sjettet 1995. 
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1995-1996  
Styret: 
president Arne Torgersen 
visepresident Morten Samson 
sekretær Lars W. Eide 
kasserer Trygve Strøm 
styremedlemmer Pål Hasner, Leiv L. Nergaard og Jørn Clausen 
past president Odd Fredrik Jørgensen  
 
Fra programmet nevnes: Nytt operahus – hvor og når? Miljøtrussel fra 
vår store nabo i øst - Dyre Vaa i Oslo - Ett år etter EU-avstemmingen. 
Fra fred til velstand, Norge 1945-95 - Norsk ballett - Åpningskonsert i 
nye Holmenkollen kapell med Sølvguttene og uvalgte musikere - 
Flyktningearbeid i Bosnia. Vi samlet inn 65.000 kroner til finansiering 
av en av de to kirkeklokkene til Holmenkollen kapell. En undersøkelse 
med avstemming om  møtetid konkluderte med en utvidelse til 1 time 
og 15 min i tidsrommet kl 18.00 til 19.15 mot kl 17.45 til 19.00. Som 1 
av 7 klubber var vi vertskap for 5 walisere  på Group Study Exchange 
Visit og arrangerte overnattinger og program 9. – 11- juni med 
avskjedsmiddag på Holmenkollen Restaurant. 
 
1996-1997  
Styret: 
president Morten Samson 
visepresident Per Koch 
sekretær Lars W. Eide 
kasserer Jørn Clausen 
styremedlem Nils H. Kittilsen 
styremedlem Leiv L. Nergaard 
styremedlem Gunnar Germundson 
past president Arne Torgersen 
 
Fra programmet nevnes: Bomiljø i byer - Kulturforskjeller og 
gettofisering - Flere er alene - Sydpolopplevelser - Internett, mange 
muligheter - Lundkommisjonens arbeid - Nytt syn på livssyn.  
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1997-1998  
Styret: 
president Per Koch 
visepresident Nils H. Kittilsen 
sekretær Lars W. Eide 
kasserer Jan Høeg 
past president Morten Samson 
 
Til tross for meget kort fartstid (i klubben ble jeg valgt som president. 
Kan hende skyltes dette mitt sterke engasjement på hvert møte.  Jeg var 
opptatt av hvordan klubbens medlemmer bedre kunne bli kjent med 
hverandre (klubbens indre liv), og valg av program der jeg stresset at 
medlemmenes egne ressurser burde vektlegges mer i forhold til 
eksterne foredragsholdere. Mine viktigste mål var:  
- å presentere et medlemshefte med bilde og personopplysninger av 
hvert medlem (uvurderlig hjelp for nye medlemmer - Rotary-
matrikkelen inneholder jo bare navn og fødselsdato). 
- å støtte og engasjere Einar Hunstad i arbeidet med å chartre en 
Rotary-klubb i Arkangelsk. 
- å tilrettelegge et samarbeide med Slemdal Lions for i fellesskap å 
arrangere julekonsert med Sølvguttene i Ris kirke (opprinnelig et 
Lionsarrangement som hadde opphørt i 1990). 
- i samarbeide med rådgiver på Midtstuen skole å tilby samtlige elever i 
avgangsklassene et yrkesfagseminar. 
- å skape et bedre indre liv i klubben (i større grad anvende andre 
møterom på hotellet enn auditoriene). 
- medlemsverving. 
 
Samtlige mål ble gjennomført, og det gleder meg at det fortsatt er  liv i 
flere av disse aktivitetene. At våre møter fortsatt holdes i auditoriet 
synes jeg imidlertid er synd. Småprat medlemmene i mellom før og 
etter foredrag vil lettere kunne skape et godt indre liv enn hva som i dag 
skapes i auditoriene.  
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1998-1999  
Styret: 
president Nils H. Kittilsen 
visepresident Trond Mangseth 
sekretær Karl Øyri 
kasserer Jan Høeg 
past president Per Koch 
 
I mitt presidentår var jeg litt, noen mente kanskje for meget, opptatt av 
at møtene skulle være en kombinasjon av inne- og utemøter. Jeg ivret 
for skitur eller "skidag", gå- eller sykkelturer i marka, rebusløp m.m. 
Jeg tror de fleste satte pris på variasjonene. Likeledes prøvde jeg å få 
etablert en klubbavis, dvs. en månedsrapport som tok for seg det som 
var skjedd i inneværende måned og det som skulle skje i kommende 
måned. Alle synes å sette pris på slik informasjon. Men på den tiden var 
det ikke PC-muligheter, alt måtte skrives på maskin og kopieres og det 
tok selvfølgelig tid. Innlegg fra medlemmene måtte renskrives, de 
kunne som regel ikke kopieres direkte. Etter mitt presidentår opphørte 
månedsbrevet, men er vel senere erstattet med "Kollenbrølet" på mail. 
Jeg forsøkte også å få en viss orden på arkivet. Det ble skrevet referat 
fra styremøter m.m. som ble innsatt i en mappe. Det samme ble forsøkt 
for de enkelte komitéene, uten at det kanskje lykkes helt. For øvrig tror 
jeg mitt presidentår var som de fleste andre. Vi fant Ryla-kandidat, 
gjennomførte de vanlige sosiale møtene med julebord, juleandakt, 
torskaften og sommerfest. Ikke noe revolusjonerende i mitt år, men 
tradisjonelt gjennomført.  
 
1999-2000  
Styret: 
president Trond Mangseth 
visepresident Lars W. Eide 
sekretær Karl Øyri 
kasserer Jan Høeg 
past president Nils H. Kittilsen 
formann Internasjonal tjeneste Einar Hunstad 
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formann Yrkestjeneste Per Koch 
formann Samfunnstjeneste Arne Eriksen 
 
Ledetråden for mitt år var : Tradisjon og visjon – et program for 
Holmenkollen Rotary med vesentlig fokus på verdier og holdninger 
rundt tusenårskiftet 2000. Klubbens indre liv var svært viktig for meg. 
Videre hadde jeg uttalte tanker om møteplikten. For meg fremsto ikke 
fremmøtereglene primært som et påfunn for å fremvise statistikk, men 
mer som en rettighet vi som rotarianere hadde fått til lystbetonte 
møter/arrangementer for gjensidig faglig og sosial videreutvikling. 
Etisk bevisstgjøring og vitalisering var viktige stikkord. Særdeles 
gledelig var det derfor at vi i mars 2000 hadde en fremmøteprosent på 
93, som ga  plass nr. 1 på fremmøtestatistikken i vårt distrikt den 
måneden. For øvrig var jeg i det store og hele svært fornøyd med 
fremmøte dette året. Jeg følte 50 medlemmer var nok, og 
klassifikasjonskomiteen hadde derfor ingen krav om å få frem nye 
medlemmer i mitt år. Oppgavene var å ajourføre klassifikasjonene og 
medlemsheftet, samt kartlegge mulige nye unge medlemmer innen 
kunst, kultur eller media. Som president hadde min kone og jeg gleden 
av å representere klubben i Nordberg Rotaryklubbs 10 års jubileum. Jeg 
følte presidentåret som personlig utviklende, og er i det store og hele 
fornøyd med oppnådde resultater og medlemmenes oppfølgning av 
mine ideer. 
 
2000-2001  
Styret: 
president Lars Eide 
visepresident Tormod Rødsten 
sekretær Karl Øyri 
kasserer Jan Høeg 
past president Trond Mangseth 
formann Internasjonal tjeneste Trond Schumacher 
formann Yrkestjeneste Jørn Clausen 
formann Samfunnstjeneste Jan Erik Holthe 
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I  mitt år var vitalisering og sosialisering stikkordene dvs. øke 
samholdet. Som ledd i dette ble bord og stoler brakt inn i auditoriene, 
og det var telys på bordene ved spesielle anledninger. En slik anledning 
var da guvernør Arne Pran var hos oss, og da med en atypisk vri. Et lys 
satte fyr på noen papirer, det ble en liten brann som guvernøren fort 
slukket. Av andre tiltak nevner jeg fire store faner med de fleste av de 
klubbvimplene vi hadde fått av de forskjellige besøkende gjennom alle 
år. Et annet tiltak var Informasjonskomitéen som fikk to 
hovedoppgaver: Kollenbrølet (klubbavis) og jubileumsboken (”bare” 5 
år til 25 års jubiléet og svært lite nedtegnet). Jeg innførte også 
”beklagelser”, en gest som skulle bringe mer kontakt, tilhørighet og 
samhold. Medlemsutviklingen etter endt ”regjeringstid” var status quo. 
Jeg fulgte opp i president Trond Mangseths spor vedrørende 
opprettelsen av Arkhangelsk R.C. og fikk nesten oppleve chartringen. 
Kombimøtene ute er noen av de spesielt nevneverdige 
aktiviteter/arrangementer som ble holdt. Den beste av disse var 
bedriftsbesøket på ARCUS 30. januar med akevitt som hovedtema og 
etterfølgende torske-/chartermiddag i ARCUS selskapslokalene på 
Hasle. Det mest positive jeg oppnådde var en informasjonskomité som i 
skrivende stund fungerer svært bra, en komité som står for klubbavisen 
Kollenbrølet, nettsidene (i 2005 utnevnt til den beste nettsiden i Rotary 
Norge) og jubileumsboken. Med Kollenbrølet fikk vi også senere 
innført en roterende møtereferatspraksis (den som har 3 min. skal også 
lage møtereferat) som gjør at ettertiden kan følge klubbens gjøren og 
laden. Jeg synes det ar skuffende at etter endt tjenestetid gikk klubben 
tilbake til gamle vaner, dvs. ingen bord og stoler, ”back bencherne” 
økte igjen, fanene ble ikke brukt (annet enn ved spesielle anledninger) 
og ”beklagelsene” forsvant. Summa summarum, jeg er i det store og 
hele fornøyd med det jeg oppnådde. 
 
2001-2002  
Styret: 
president Tormod Rødsten 
visepresident Arne Eriksen 
sekretær Thomas Hunstad 
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kasserer Jan Erik Holthe 
past president Lars Eide 
formann Internasjonal tjeneste Arne Sødal 
formann Yrkestjeneste Paul Arne Skajem 
formann Samfunnstjeneste Hauk Petersen 
 
De viktigste mål for min presidentperiode var å opprettholde vitaliteten 
i klubben, bedre intern klubbinformasjon, rekruttere nye medlemmer og 
helst under 40 år og legge grunnlag for å oppta kvinner som 
medlemmer. Jeg ønsket også å benytte egne medlemmer med spesielle 
og interessante kunnskaper til noen av foredragene på møtene, for å 
utvikle miljøet i klubben. Medlemsrekrutteringen hadde sine positive 
sider, men det var en liten skuffelse at vi ikke greide å få vårt første 
kvinnelig medlem. Det ble gjennomført en undersøkelse og diskusjon i 
blant medlemmene for å ajourføre klubbens mål og innhold i de 
nærmeste årene. Det var 10 år siden forrige gang. 30. januar 2002 var 
det 20 år siden klubben chartret i 1982. Jubileet ble markert med en stor 
fest på Holmenkollen Park Hotell Rica. Gjester var bl a 
distriktsguvernør Trygve Rognan og presidentene fra våre 
fadderklubber Maridalen RK og Røa RK. Vi lykkes endelig etter flere 
års utrettelig arbeid å få chartret Arkhangelsk RK, ikke minst takket 
være Einar Hunstad og med god bistand fra RI, distrikt 2350 (Sverige) 
og Utenriksdepartementet som ga betydelig økonomisk støtte. Dette var 
klubbens største sak i dette året. Julekonserten i Ris kirke med 
Sølvguttene som i flere år har vært et samarbeidsprosjekt med Slemdal 
Lions ga gode inntekter som bl a gikk til utsmykning av Holmenkollen 
kapell. To av våre gode venner og kjære medlemmer Jens Bjelke 
(95)og Knut Jahre (66) gikk bort etter lengre tids sykdom. 
 
2002-2003  
Styret: 
president Arne J. Eriksen 
visepresident Frode Galtung 
sekretær Thomas Chr. Hunstad 
kasserer Jan Erik Holthe 
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past president Tormod Rødsten 
formann Internasjonal tjeneste Kjell Holthe 
formann Yrkestjeneste Tom Undall 
formann Samfunnstjeneste Terje Geirdal 
 
Viktigste målsetting: 
- lage gode, Rotarymotiverende og -rekrutterende møter hver tirsdag. 
- redusere bruken av eksterne møte- og feststeder til fordel for litt 
ensidig satsning på samling rundt en ”gode-foredrag-hver-tirsdag-på-
hotellet”-strategi. 
- internasjonalisere klubbens litt lokale preg 
- rekruttere nye medlemmer, heretter også kvinner 
 
I løpet av forsommeren og sommeren 2002 døde 3 klubbmedlemmer 
Knut Jahre og Nils Jacob Tønnesen døde av kreft, Lars Weider omkom 
etter en tragisk fallulykke. Det var derfor en sørgende Holmenkollen 
RK som tok fatt rotaryåret 2002-2003. Prinsippet om å ta opp kvinner 
som medlemmer av HRK var vedtatt. Første kvinne – Anniken Strøm 
ble opptatt som medlem høsten 2002. Hun fikk følge av ytterligere en 
kvinne, Camilla Wahl. Den samlede medlemsvervingen gikk i pluss, 
men nådde ikke målsettingen. Spesielle aktiviteter/ arrangementer/ 
hendelser: -Åsne Seierstads foredrag om sitt opphold hos en bokhandler 
i Afganistan. En relativt ukjent frk. Seierstad møtte HRK før 
berømmelsen tok av. -Jonas Gahr Støres foredrag om styringen av A/S 
Norge. Interessant siden foredragsholderen er norsk utenriksminister i 
skrivende stund - fire år senere. -Gaveforsendelsen til barneavdelingen 
på sykehus i Arkangelsk. Gavene ble pakket av HKR-familien under 
”kirkegløggen” etter juleandakten i Holmenkollen kapell. 
Tidsintervallen mellom norsk og russisk jul viste seg å være velegnet 
for Petter Fauskos flyfrakt. - Einar Hunstad fikk Paul Harris Fellow 
med safir for sitt arbeid i forbindelse med etablering av Arkangelsk RK 
Fremmøtet var dette året særs bra. HKR opplevde til tider å toppe 
distriktets fremmøtestatistikk. Klubben opplevde takket være godt 
kassererarbeid, en sunn og god økonomi. Internasjonal komité etablerte 
i samarbeid med NORAD solidaritetsprosjekter i den indonesiske byen 
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Cirebon, sammen med Sunyaragi RK og med matching grant fra Rotary 
Foundation. Klubbens Kjell Holthe fremsto dette året som klubbens 
plogspiss i arbeidet for å internasjonalisere klubbens litt lokale preg. De 
positive erfaringene fra 2002-2003 er knyttet til Rotarys sterke sider 
generelt. Vennskapet som etableres mellom klubbmedlemmer som vil 
hverandre og andre vel. Fellesskapet som utvikles mellom ulike 
profesjonsutøvere som møtes for å lytte til og utveksle synspunkter på 
en fast, ukentlig rekke av foredrag med ulikt innhold. Dette gir felles 
livserfaringer som igjen bygger livsnære og livslange relasjoner på 
tvers av politiske meninger og livstolkninger. Dette er globalt 
fredsskapende arbeid. De negative erfaringene fra 2002-2003 er knyttet 
til Rotarys svake sider generelt. Det er ikke enkelt å rekruttere til en 
ukentlig fremmøteplikt i en frivillig organisasjon kalt Rotary på 
begynnelsen av 2000-tallet. Tidsklemma mellom arbeids- og 
familieforpliktelsene gir magert rom for ”egotripper” a la ukentlig 
forpliktede fremmøter. Livet som ”designervirksomhet for den 
enkelte”, gir lite rom for organiserte fellesskap som en Rotaryklubb. 
 
2003-2004 Frode Galtung  
Styret: 
president Frode L. Galtung 
visepresident Trond Schumacher 
sekretær Sigurd Germundson 
kasserer Jan Erik Holthe 
past president Arne J. Eriksen 
formann Internasjonal tjeneste Kjell Holthe 
formann Yrkestjeneste Gunnar Germundson 
formann Samfunnstjeneste Arne Kr. Dehli 
 
Min hovedintensjon var å få flere medlemmer, spesielt kvinner. Jeg tror 
vi greide så vidt å erstatte dem vi mistet og dem vi dessverre så oss nødt 
til å meldte ut. Vi greide ikke å øke medlemstallet eller å høyne 
interessen hos de passive. Jeg fikk gleden av i fellesskap med Arne 
Eriksen som hadde gjort grunnarbeidet, å tildele Einar Hunstad PH. Det 
mest positive var samarbeidet med dem som var interessert i klubben, 
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Kjell Holthes internasjonale prosjekter og  visepresident Tronds støtte 
under mine fravær. Det mest negative var de mange passive 
medlemmene. Dessverre ble mitt år annerledes enn forutsatt, idet jeg 
måtte tilbringe relativt mange og lange perioder i USA. Visepresidenten 
tro til og tok ansvar for sakene i mitt fravær. Vurdering: Jeg tror mitt 
presidentår var på det jevne. 
 
2004-2005 Trond Schumacher  
Styret: 
president Trond Schumacher 
visepresident Jørgen Astrup 
sekretær Sigurd Germundsson og Thomas Mittelbach 
kasserer Jan Erik Holthe 
past president Frode L. Galtung 
formann Internasjonal tjeneste Erik Moltzau 
formann Yrkestjeneste Inge Kristoffersen 
formann Samfunnstjeneste Arne Sødahl 
 
De viktigste mål var: Celebrate Rotary, styrking av HRKs indre liv, 
styrking av "Rotaryfamilien" og markering av Rotary 100 år lokalt og 
internasjonalt. Vi hadde Carola Fink fra Tyskland som gjest i klubben 
hele presidentåret med Arne Eriksen som fadder. Hun studerte jus ved 
Universitetet i Oslo. Samfunnskomiteen  gjennomførte i august Rotary 
Round trip for 7 ungdommer fra forskjellige europeiske land med privat 
innkvartering og omvisning i Oslo-området. Dette hadde klubben gjort 
én gang tidligere på slutten av 80-tallet. Jeg klarte å sette natur og 
kultur på programmet med interessante foredrag og omvisninger bl a 
Emanuel Vigeland-museet, Sjøfartsmuseet, regnskogsforedrag, jule-
nissen (Sancta Claus!), evolusjon, livsstil og kosthold. Vi hadde Arne 
Treholt som foredragsholder om "gråsonen" i Barentshavet, også "en 
hõjdare". Klarte å aktivere klubbens egne medlemmer til å holde tre 
foredrag fra egne felter. Lyktes ikke i samspill med klassifikasjons-
komiteen å verve nye medlemmer og følgelig heller ingen kvinner, 
hvilket var en prioritert målsetning. Sviktende oppslutning om klubbens 
"eksterne" omvisning på Sjøfartsmuseet  på Bygdøy (kun 8 rotarianere 
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til stede, 14 til sammen med ledsagere!). Lyktes ikke å heve fremmøte-
prosenten til gamle høyder. Fremmøtet lå mellom 40 og 65% på 
møtene. Styrking av klubbfølelse og sosialt samhør blant klubbens 
trofaste møtedeltagere (ca. 50 prosent). 
 
2005-2006 Jørgen Astrup  
Styret: 
president Jørgen Astrup 
visepresident Karl Øyri 
sekretær Thomas Hunstad 
kasserer Jan Erik Holthe 
past president Trond Schumacher 
formann Internasjonal tjeneste Einar Hunstad 
formann Yrkestjeneste Arne Torgersen 
formann Samfunnstjeneste Per Koch 
  
De viktigste mål for min presidentperiode var å bedre fremmøte-
prosenten, og rekruttere flere kvinner som medlemmer. Vi fikk fire nye 
medlemmer, hvorav to kvinner. Dessverre var det fem medlemmer som 
sluttet. Støttet ”Leger uten grenser ” med NOK 30.000 øremerket jord-
skjelvet i Pakistan. Det mest positive dette året var at vi greide å få to 
nye kvinnelige medlemmer, og at vi oppnådde en liten forbedring 
fremmøteprosenten. 
 
2006-2007 Karl Øyri 
Det er for tidlig å skrive beretningen om dette året. I stedet gjengis 
styrets sammensetning og de viktigste målene for virksomheten i dette 
året. 
 
Styret  
president Karl Øyri 
visepresident Erik Moltzau 
sekretær Kjell Holthe 
kasserer Per Koch 
past president Jørgen Astrup 
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formann Internasjonal tjeneste Arne Kristian Dehli 
formann Yrkestjeneste Paul Arne Skajem 
formann Samfunnstjeneste Arne Sødal 
  
Dette året blir en videreføring av tidligere tradisjoner. Målsettingen for 
året er å forbedre fremmøte slik at det kommer over 60% i gjennom-
snitt. Videre er målet å rekruttere minst fire nye medlemmer. To nye 
medlemmer har kommet til via overføring fra andre klubber. I tillegg er 
det konkrete nye medlemmer det arbeides med, og særlig er kvinnelige 
medlemmer ønsket. Målet er også å redusere antallet RINO's (rotarians 
in name only) i klubben. I vårsemesteret vil RINO's bli kontaktet, og 
deres videre status som klubbmedlemmer avklart. Av prosjekter kan 
nevnes Sølvguttkonsert sammen med Slemdal Lions før jul, skolemøb-
ler og skolemateriell til barneskoler i Cirebon, Indonesia og charterfest i 
anledning 25 års jubileet. Det er også et ønske om å etablere et Match-
ing Grant prosjekt, men i skrivende stund representerer charterfesten et 
økonomisk løft for klubben som kan gjøre dette vanskelig. Et 
Matching Grant prosjekt krever alternativ løsning av finansiering som 
det jobbes med. Det vil i tilfelle rettes mot sykehuset i Arkhangelsk der 
hjertekirurger fra Rikshospitalet og Ullevål sykehus har etablert hjerte-
kirurgi som et nytt tilbud. Av andre aktiviteter kan videreføring av 
yrkesveiledningen på Midtstuen Ungdomsskole og Finnerudtur for 
bydelens eldre nevnes. Vi vil også få et vennskapsbesøk av Mülacker 
Enzkreis RC i mai 2007, den nåværende rotaryklubben til Carola Fink. 
Denne tyske jenta var i 2004/5 RI Stipendiat  og tok en mastergrad i 
folkerett i Norge. Hun hadde Arne Eriksen som veileder og HRK som 
vertsklubb. Til slutt må det nevnes at Jørgen Astrup og presidenten fikk 
igjennom et benkeforslag om Lars W. Eide som DG i 2008/9 til fordel 
for kandidaten som valgkomiteen i D2310 hadde innstilt. 
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Utadrettede prosjekter med sosialt formål 
 
Sentralt i arbeidet til en rotaryklubb er å gjøre noe for nærmiljøet, 
samfunnet for øvrig og internasjonalt felleskap og forståelse. Det gjøres 
dels som tiltak eller prosjekter vi selv har idéen til og gjennomfører helt 
og fullt med egne krefter, og dels i samarbeid med andre rotaryklubber 
eller organisasjoner og enkeltpersoner. Mange slike prosjekter vil kreve 
direkte økonomisk støtte, og da samler vi inn penger og finansierer helt 
eller delvis av egne midler, eller vi påvirker andre til å være med å 
støtte. Det er mer unntaksvis at vi bare gir finansieringshjelp uten at vi 
selv gjør en egeninnsats. Grunnen til dette er først og fremst at vi tror 
en direkte involvering er med å sikre at prosjektene blir fullført og at 
pengene brukes på det som er forutsatt. En annen grunn er at direkte 
medvirkning også virker positivt for klubbmiljøet gjennom den innsikt 
og forståelse vi som enkeltmennesker får om ulike sosiale sider ved 
samfunnet nært og fjernt. 
 
Klubbens første prosjekt: Album med frimerker fra VM på 
ski, Oslo 1982 
I forbindelse med etableringen av klubben kom Yngvar Holm fra 
Maridalen RK med ideen om et prosjekt knyttet til verdens-
mesterskapet på ski i Holmenkollen som skulle arrangeres i februar 
1982 – bare noen uker etter at klubben var chartret. Prosjektet hadde tre 
formål – for det første skulle det gjøre klubben kjent i vårt nærmiljø, vi 
skulle utvikle en god klubbånd, men sist men ikke minst var det viktig å 
skape et godt økonomisk grunnlag for den videre drift av klubben. Det 
ble nedsatt en prosjektgruppe ledet av Finn Borgersen.  
 
Idéen som opprinnelig ble lansert av Borghild S. Embretsen, mangeårig 
filatelist og selv blind, var å lage 50 frimerkealbum med VM-vinnerne 
som skulle selges og hvor hovedoverskuddet skulle gå til Prinsesse 
Martha Louises fond for handikappede barn og hvor klubben skulle få 
en mindre andel av overskuddet. 
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HKH Kronprinsesse Sonja har fått overrakt en gavesjekk på kr 60 000 og et 
frimerkealbum fra Holmenkollen RK representert ved president Claus Sonberg 
og prosjektleder Finn Borgersen. 
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Prosjektet ble bygget opp omkring hver av de 11 øvelsene i 
mesterskapet. Vi skulle avfotografere alle individuelle vinnere og 
stafettlagene med et førstedagsstemplet VM frimerke fra den samme 
konkurransedagen, og alle 55 eksemplarene fra hver øvelse skulle 
underskrives av utøveren/-e. Klubben ble organisert i  grupper to og to 
som fikk ansvaret for hver sin VM øvelse. Opp-draget ble utført uten de 
alt for store hindringer/problemer hvor utøverne stilte seg positive til å 
underskrive på 55 originaler når formålet ble fortalt dem. Men en av 
gruppene fikk litt av en  
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nøtt å knekke og det gjaldt selvsagt herrestafetten hvor Norge og 
Sovjetunionen delte gullet – og Oddvar Brå brakk staven!. Her måtte til 
sammen 8 utøvere signere 50 ganger til sammen 400 underskrifter. 
Russerne var litt betenkte, men etter mye diskusjoner og overtalelser 
var alle signaturene i boks. 
 

 
 
Salget av albumene gikk smertefritt og raskt.. Ett eksemplar ble gitt 
Hans Majestet Kongen og ett til Kronprinsparet. Overskuddet ble på i 
underkant av 80.000,- Klubbens president Claus Sonberg og prosjekt-
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lederen Finn Borgersen fikk audiens på slottet hos Kronprinsesse Sonja, 
hvor vi overrakte kr.60.000,- til fondet og kronprinsparets eksemplar. 
Et godt gjennomført prosjekt som virkelig knyttet klubbens medlemmer 
sammen fra dag en, og som ga et strålende resultat. 
 
Handikappede, svaksynte og eldre møtes i luften  
I 1984 gjennomførte Holmenkollen RK et uvanlig arrangement. I  
Rotarynytt ’85 (utgitt av Distrikt 231) sakser vi følgende: The sky is the 
limit hevder et tredvetalls medlemmer av den tre år gamle 
Holmenkollen RK som tok utradisjonelle virkemidler i bruk i sin 
utadrettede virksomhet i fjor. Klubben satte bokstavelig talt nesen i 
været – og inviterte 43 funksjonshemmede og eldre til en flytur de 
sjelden glemmer. Med en Fokker Friendship fra Busy Bee la klubben ut 
på en formiddagstur i luften over Oslo og det sørlige Østlandet med en 
gruppe fysisk handikappede og noen eldre mennesker fra distriktet. 
Dette ble en kjempesuksess med en stor opplevelse for både deltagere 
og arrangører. Mange hadde aldri vært oppe i et fly tidligere. Den 
kontakten som ble opprettet til aldershjemmet på Ris, ble senere til de 
såkalte Finnerudturene.  
 
Prosjekt ved  
Høsten 1983 skulle det hugges tømmer og ryddes i hagen til et av våre 
daværende medlemmer ”Totto” Sigurd Johannessen i Kraghs terrasse. 
Veden ble gitt gratis til eldre og andre som trengte dette. Prosjektet var 
veldig miljøskapende og hyggelig for klubbens medlemmer. Det ble 
utvist stort engasjement: først arbeid og deretter mat, øl og dram. Det 
ble flere livlige kvelder hjemmet hos ”Totto”.  
 
Miljøpris til ungdom  
I 1984 startet Holmenkollen RK et arbeid med det som var tenkt som en 
årlig miljøpris til ungdom i vårt nærmiljø, men som vi dessverre ikke 
greide å dele ut mer enn to ganger. Prisen var en påskjønnelse til 
ungdom under 20 år, som enten personlig eller ved sitt initiativ har 
bidratt til å skape glede og trivsel, og således et bedre nærmiljø. 
Klubben kontaktet lokale skoler og institusjoner med ønske om forslag 
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til kandidater. Styret i klubben valgte vinneren(e). Miljøprisen besto av 
et diplom og en gavesjekk på 2000 kroner, og ble første gang utdelt i 
juni 1984 til tvillingene Iselin og Vibeke Horgen fra Holmenkollen. De 
fikk prisen for sitt arbeide blant eldre og syke i Ris menighet. Prisen ble 
også utdelt i 1985 til Hans og Erik Kolbjørnsen, som også er tvillinger, 
for deres arbeid med ungdomsklubb på Grindbakken skole. Klubben 
lykkes dessverre ikke å videreføre denne prisutdelingen.  
 
Kunstutstilling på Soria Moria 
Holmenkollen RK i samarbeid med Soria Moria hotell på Voksenkollen 
inviterte i 1994 til en kunstmønstring på hotellet. Lokale kunstnere 40 i 
tallet, kjente som ukjente, fikk stille ut sine arbeider som omfattet alt 
fra tegning, oljemalerier, akvareller, grafikk tekstiler, skulpturer til 
treskjæring som uttrykksform. Formålet med utstillingen var å gi lokale 
kunstnere en mulighet til å presentere sine arbeider, og få inntekter 
gjennom salg til å finansiere klubbens arbeid for et bedre lokalmiljø. Til 
åpningen var vi så heldige å få Per Aabel til å si noen ord, og han var 
også representert med to malerier fra Vang i Valdres. Da han fikk 
forespørselen om dette svarte han at det kunne han for ”snakkesalig er 
jeg da fremdeles”. Han tok publikum med fra Vang under malerienes 
tilblivelse (”De er mine barn – den eneste måten jeg har laget barn på”) 
til Peterskirken i Roma, og på veien var han innom sin nabo fru 
Welhaven, som hadde laget en byste av Aabel (”det nydeligste jeg har 
sett”) og et utkast til maleri med samme motiv (”det merkeligste jeg har 
sett”). Han avsluttet med en monolog av André Bjerke, ”Om kunst gjør 
nytte”. Vi hadde også et kunstnerisk musikkinnslag med vårt medlem 
Stig Nilsson som på fiolin spilte ”Saxifrage” av Øystein Sommerfeldt. 
Ullernavis/Akersposten dekket arrangement med en fyldig reportasje i 
tekst og bilder, og det var i tillegg en forhåndsomtale i samme avis 23. 
februar 1994 i forbindelse med forberedelsene til utstillingen. 
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Salg av litt av hvert…. 
• Brød og kaker 
”Bogstad Brød” oppstod i president Morten Samsons år (1997/98) i 
forbindelse med Bogstads julemarked (to søndager på rad i begynnelsen 
av desember). Her fikk vi brød og skolebrød fra Morten som vi solgte 
med god fortjeneste. Spesielt morsomt var innsmøringen av 
skolebrødene med melisglasur, deretter dyppingen i kokos og tilslutt å 
la produktet havne i hånden på en liten, men glad sjel. Dette opplegget 
holdt vi på med i 4 sesonger inntil Bogstad ville gjøre dette selv, og 
med det resultat at aktiviteten forsvant etter ett forsøk. 
• Pølsebod og loppemarked 
For å skaffe lommepenger til en utvekslingsstudent som klubben hadde 
påtatt seg ansvaret for, hadde Nils K, Finn B og Einar H pølsebod på 
Holmenkolldagen. De satte også i gang et lite loppemarked. I tillegg 
hadde Finn og Nils vedsalg. I sum ga dette inntekter nok til andre 
sosiale tiltak, bl a finansiering av vår representant på RYLA-seminaret. 
 
Holmenkollen Kapell – utgraving, konsert og gaver 
Sammen med Slemdal Lyons sto vi for utgravingen av kjeller til det 
opprinnelige kapellet. Egne medlemmer og gode kontakter 
(ansatte/spesialister i medlemmers bedrifter) i Slemdal Lyons og i 
Holmenkollen RK utførte hele utgravingen av kjelleren, som senere ble 
forsamlingslokale i kapellet. Åpningen av kjellerlokalene ble foretatt og 
markert med en konsert 7. desember 1986.   
 
I august 1992 ble kapellet påtent av satanister og brant ned. Et nytt 
kapell ble tegnet av siv. ark Arne Sødal med utgangspunkt i de gamle 
tegningene som ble funnet på loftet i Ris kirke. Arne ble senere medlem 
av klubben.  
 
Holmenkollen RK engasjerte seg på flere måter i forbindelse med 
gjenoppbyggingen av Holmenkollen kapell. Gjennom forskjellige 
arrangementer samlet vi inn penger som ble gitt til finansiering av en 
kirkeklokke og deler av den innvendige utsmykningen. Vi hadde bl a en 
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auksjon med bilder av norske kunstnere og konserter i Ris kirke til 
inntekt for kapellet.  
 
Det ny kapellet ble innviet 3. mars 1996 og ti dager senere arrangerte vi 
konsert med  Sølvguttene og 15 juniormusikere fra Barrat Dues institutt 
og vårt eget medlem Stig Nilsson som solist på fiolin.  
 

 
 
Konserter – En lang og viktig tradisjon 
Sett over tid har våre konsertarrangementer vært de viktigste 
prosjektene, når det gjelder å skaffet penger til sosiale og humanitære 
tiltak i vårt nærmiljø, og de er blitt en årviss tradisjon.   
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• Første konsert i 1984 
Dette startet tidlig. Den første konserten ble arrangert allerede i oktober 
1984 i Ris kirke. Initiativet til konserten ble tatt av vårt den gang ferske 
medlem res. kap. Nils Jacob Tønnessen, og han samarbeidet nært med 
vårt medlem Kjell Karlsen, som hadde sitt eget orkester, og som var 
svært kjent og populært på den tiden. Nils Jacob sa det slik:  ”Jeg ser på 
konserten som et viktig kulturtilbud i nærmiljøet, og en mulighet til å 
presentere kristen sang og musikk av høy kvalitet – også for mennesker 
som kanskje ikke går så ofte ellers i kirken”. Kjell K med sitt orkester 
åpnet konserten med en melodi som han hadde komponert for 
anledningen. Også hans datter Webe deltok med sang i tillegg til Rune 
Larsen, sanggruppen ”E-6” og tensingkoret ”Rising”. Det var fullt hus 
og stormende jubel. Vi ga en pengegave til innredningen av 
kjellerlokalene i Holmenkollen kapell, i tillegg til at vi sammen med 
områdets klubber ga en pengegave til en narkotikahund stasjonert på 
Fornebu flyplass. 
 
• Up with People 
Up with People er en institusjon bestående av sang- og dansegrupper, 
hver på ca. hundre ungdommer fra hele verden. Da en av gruppene 
besøkte Oslo i oktober 1987 med egen forestilling i Konserthuset, var 
Holmenkollen Rotary med som teknisk arrangør. Både som vertskap i 
konserthuset, innkvartering av ca. 70 deltakere i flere dager og arrangør 
av diverse aktiviteter for deltakerne (sightseeing, Halloweeen-aften) 
gjorde klubbens medlemmer en stor innsats.  

 
• Konserter i Ris kirke 
Det ble etter hvert mange konserter i Ris kirke og med forskjellige 
utøver. Men vi har nå etablert en tradisjon i samarbeid med Slemdal 
Lion med å arrangere julekonsert i Ris kirke en kveld i desember med 
Sølvguttene. Dette var opprinnelig et Lionsarrangement som hadde 
opphørt i 1990, men som sølvguttene Jan Erik Holthe og Per Koch, som 
også er medlemmer i Holmenkollen RK, tok initiativet til å gjenoppta i 
1999. Siden har julekonserten med Sølvguttene vært et årlig 
arrangement som er med på å skape julestemning og blir satt pris på i 
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nærmiljøet, og som gir et godt økonomisk grunnlag for våre sosiale 
aktiviteter.   

 

 
Sølvguttene – en viktig samarbeidspartner for klubben 

 
Verdensmesterskapet på ski for døve 
Verdensmesterskapet på ski for døve ble avholdt i Holmenkollen-
anlegget i februar 1988. Flere av klubbens medlemmer, som i mange år 
hørte til arrangementskomiteen for Holmenkollrennene, var også 
hovedansvarlig for dette VM. Til dette arrangementet ble nesten 
samtlige medlemmer i Holmenkollen RK trukket med. 
Klubbmedlemmenes hovedoppgaver ordensvern, billettkontroll og 
transport av deltakere. 
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Yrkesfagrorientering for Midtstuen skole 
Klubben hadde i flere år forsøkt å få til et opplegg med yrkesveiledning 
for elver i videregående skole, men uten at dette ble tilstrekkelig 
vellykket. Vi hadde vel egentlig gitt opp tanken, da Per Koch som 
innkommende president, deltok på det obligatoriske presidentkurset og 
tente på det han fikk høre fra andre klubber om 
yrkesinformasjonsprogram for ungdom i sine nabolag. Han  utarbeidet 
et program for et yrkesseminar, som første gang ble gjennomført på 
Midtstuen ungdomskole vinteren 1998. I samarbeid med Midtstuen 
skole har vi siden den gang gitt et tilbud om et yrkesfagseminar til alle 
elevene i avgangsklassene. Programmet gir samtlige avgangselever 
(mer enn 100 elever) anledning til selv å velge informasjon om seks 
ulike yrker ut i fra en liste bestående av ca. 20 ulike yrker. Basert på 
elevenes ønsker setter yrkeskomiteen i klubben opp en timeplan for 
hver enkelt elev. Seminaret foregår i skoletiden og er obligatorisk for 
alle elevene. Et nært samarbeide er utviklet med skolens rådgiver som 
ikke kan få fullrost vår innsats nok. Klubbens medlemmer dekker ikke 
mer enn seks til syv av de yrker som elevene forespør. De øvrige 
foredrag presenteres av medlemmer fra andre rotaryklubber, eller av 
andre venner og kjente som ser nytten av å orientere dagens ungdom 
om sine yrker - både plusser og minuser. 
 
Tur for eldre i bydelen til Finnerud Aktivitetssenter. 
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Bjarne Mjaaland satt i mange år som formann i en komité i Røde Kors 
som bl a hadde med restaurering og utnyttelse av eiendommen 
Finnerud i Sørkedalen.  Røde Kors bygget et aktivitetssenter på 
eiendommen med hovedformål å være et utfartssted for dem som ikke 
kan ta del i friluftslivets gleder på lik linje med alle spreke, friske 
mennesker, det være seg sykehjemsbeboere, eldresentra, 
handikapinstitusjoner, dagsentra for funksjonshemmede, spesialskoler 
og barnehager. Etter en tid ble det etablert et fast opplegg med 
Holmenkollen RK der vi inviterte med folk fra eldresentra i vårt lokale 
området, bl a fra aldershjemmet på Risvollen. Turen gikk gjennom 
marka med buss som regel fra Maridalen til Finnerud. Dette har vært et 
fast arrangement i begynnelsen av juni gjennom mange år. 
 
Frivillighetssentral i Vestre Aker bydel  
Holmenkollen RK sammen med andre foreninger i tidligere bydel 
Vinderen, nå Vestre Aker, var i 1999 med på å etablere en 
frivillighetssentral for bydelen. Holmenkollen RK er representert i 
styret i sentralen. Frivillighetssentralen skal formidle kontakt mellom 
mennesker i lokalmiljøet, og samarbeider med frivillige organisasjoner, 
menigheter og kommunen. Sentralen er en selvstendig lokal enhet, 
tilpasset lokale behov. Frivillighetssentralens mål er bl a å hjelpe den 
som trenger hjelp, yte frivillig arbeide som gir trivsel, glede og 
livskvalitet for begge parter og formidle medmenneskelig kontakt og 
bidra til økt samarbeide mellom bydelens beboere og organisasjoner. 
 
Julegaver til barn på sykehus i Arkhangelsk 
Gaveforsendelsen til barneavdelingen på sykehus i Arkhangelsk. 
Gavene ble pakket av HRK-familien under ”kirkegløggen” etter 
juleandakten i Holmenkollen kapell. Tidsintervallet mellom norsk og 
russisk jul viste seg å være velegnet for Petter Fauskos flyfrakt. 
 
Støtte til barn og skoler i Cirebon, Java, Indonesia  
I de senere årene har Holmenkollen RK vært engasjert i en rekke 
internasjonale prosjekter, der klubben har bidratt til å hjelpe mange 
svært svakt stilte medmennesker til en bedre hverdag i en del av verden 



    51 

som er nokså fjern for de fleste av oss. Det er Kjell Holthe som har 
trukket klubben inn i dette, og det er han som personlig og aktivt har 
fulgt opp prosjektene og sikret at ressursene går uavkortet til dem som 
trenger hjelpen. Kjell H har gjennom mange år arbeidet i Røde Kors 
internasjonalt med hjelpearbeid i forbindelse med kriser, konflikter og 
kriger, og har opparbeidet seg erfaringer innen dette feltet som få andre. 
Klubben er heldig som har et medlem som gir oss et så usedvanlig godt 
grunnlag for å finne prosjekter i bl a Asia, som i innhold ligger til rette 
for vår støtte, og som lar seg finansiere i samarbeid med andre.  
 
Vi har hatt i alt fire prosjekter på Java, Indonesia i byen Cirebon – tre i 
samarbeid med Cirebon Rotary Klubb og ett i samarbeid med Cirebon 
Grage Rotary Klubb. 
 

Kjell Holthe i lokalmiljøet i Cirebon, Java, Indonesia 
 

• Skolemøbler til barneskoler  
I perioden juni 2003 - februar 2004 ble 440 sett skolemøbler bestående 
av 1 bord og 2 stoler fordelt på 16 barneskoler i de fattigste bydelene i 
Cirebon. Tusener av barn har nå gleden av de nye skolemøblene, som 
ble produsert lokalt. Prosjektet som kom på USD 5.600 ble finansiert av 
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Rotary Foundation, Holmenkollen Rotary Klubb og Cirebon Rotary 
Klubb. HRK i samarbeid med CRK sto for gjennomføringen av 
prosjektet. 
 
• Ernæring til fattige barn 
Ernæringsprosjektet for underernærte barn under 5 år fra de fattigste 
familiene i Cirebon ble gjennomført i perioden februar – juli 2004 i to 
omganger på tre måneder hver. 125 barn nøt godt av bespisningen, som 
besto av en vitamin- og proteinrik tilleggsnæring. Prosjektet hjalp barna 
til en langt bedre helse og trivsel og reddet liv til ikke få av dem. Barna 
økte i perioden sin vekt med mellom 1 og 5,1 kg, eller i gjennomsnitt 
26,8 prosent. Prosjektet ble i sin helhet finansiert av Norad med kr. 
28.000 og gjennomført av Holmenkollen RK i samarbeid Cirebon RK. 
 
• Skolebibliotek  
I alt seks skolebibliotek ble I løpet av 2005 etablert ved seks 
grunnskoler i Cirebon og bydelene omkring. Ved samtlige skoler ble 
rommene for bibliotekene renovert og utstyrt med hyller, bøker, bord 
og stoler. Bøkene ble dels nyinnkjøpt, men en del også mottatt som 
gaver. Foruten skolebøker omfatter boksamlingene også eventyrbøker, 
skjønnlitteratur, historie-, geografi- og matematikkbøker samt spill, 
leker og annet av interesse for barna. Prosjektet gir også lesetrening til 
barn. Bibliotekene er populære og godt besøkt. Et Rotary Community 
Corps bestående av frivillige landsbybeboere under tilsyn av den 
samarbeidende Cirebon Grage RK har ansvaret for den daglige drift av 
bibliotekene. Prosjektet ble finansiert av Norad med kr. 30.000. 
 
• Skolemøbler og skolemateriell til flere barneskoler  
Et samarbeidsprosjekt mellom Holmenkollen RK og Cirebon RK er 
lagt til en av de fattigste og tilbakeliggende bydeler i Cirebon, som bl. 
a. fungerer som dumpingplass for byens søppel. I løpet av mai – august 
2006 er 11 barneskoler forsynt med 310 sett skolemøbler (ett sett: 1 
bord og 2 stoler) samt skrivesaker til 1.676 barn fra 1.- 6. klasse i 23 
skoler. Pakken som gis barna består av ransel, skrivebok, kulepenn, 
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blyant, viskegummi, blyantspisser og penal. Prosjektet er finansiert av 
Norad med kr. 67.800. 
 
Støtte til Leger Uten Grenser  
Som så mange andre ønsket også Holmenkollen RK å gi økonomisk 
hjelp til ofrene etter tsunamikatastrofen i julen 2004 i Sørøst-Asia. 
Klubben samlet inn kr. 30.000 som var tiltenkt i tsunamirammede i 
Thailand. Dessverre kom ikke prosjektet i gang på grunn av sviktende 
medvirkning fra samarbeidspartnerne i Thailand. Beløpet ble i stedet 
gitt til det arbeid Leger Uten Grenser driver i katastrofeområder rundt 
om i verden, og bl a til hjelp til jordskjelvofre i Pakistan 2005 
 
Bistand til løslatte kvinner i Nepal 
Nepal er et land sterkt bundet av kulturelle og sosiale normer, der 
enhver form for kriminalitet blir sett sterkt ned på. Kvinnen behandles 
ofte som en annenrangs borger og har et dårlig rettsvern. På et godt ord 
fra mannen kan hun fengsles selv om hun er uskyldig, men ikke kan 
bevise sin uskyld. Har hun mindreårige barn, som ingen kan ta seg av 
under soningen, må disse følge moren i fengsel. Når kvinnen slipper ut 
av fengslet, er hun utstøtt av familien og samfunnet og er uten hjem og 
arbeid. HRK’s internasjonal komité har vært Sandvika Rotary Klubb 
behjelpelig med å etablere et mottakssenter i Kathmandu for løslatte 
kvinner med barn, der kvinnene blir tilbudt opphold og opplæring i en 
virksomhet som kan hjelpe dem til en fremtidig inntekt. Mens 
opplæringen pågår, får barna gå på skole, kanskje for første gang i sitt 
liv. Når kvinnene er klar til å forlate senteret, får de et rentefritt lån til å 
starte opp sin nye tilværelse med. Sandvika RK har i årene 2005 og 
2006 bidratt med kr. 60.000 til dette arbeidet, en prisverdig innsats av 
vår søsterklubb. 
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Klubbens indre liv og tradisjoner 
 
Klubben har fra første dag lagt stor vekt på å skape og opprettholde 
gode sosiale relasjoner og tradisjoner, men ikke slik at klubben bærer 
preg av å vektlegge det sosiale fremfor kjerneverdiene i 
rotarybevegelsen. I dette kapittelet gir vi noen korte glimt av klubbens 
indre liv gjennom 25 år, både det som etter hvert kan kalles tradisjoner 
og det som har vært mer ad hoc bestemt. 
 
Peismøter  
I stedet for et ordinært klubbmøte på vårt faste sted der alle skal møte, 
holder vi to til tre ganger i året såkalte peismøter. Det innebærer at vi 
deler medlemmene i seks til åtte grupper som møtes privat hos et 
klubbmedlem. Tanken er at dette er anledninger der et lite antall 
medlemmer kan være sammen og bli bedre kjent med hverandre. 
Navnet peismøte henspeiler på at den gruppen personer som møtes, 
sitter rundt et peisbål og har en hyggelig og sosial stund sammen. I 
begynnelsen hadde disse møtene et rent sosialt formål, og etter hvert 
utviklet de seg mer i retning av store middager. Fra rotaryåret 1994/95 
ble det opplegget en kombinasjon av det sosiale og det nyttige. 
Komiteene hadde en tendens til å bli for mye komitémøte og for lite et 
møte for hygge og utvikling av vennskap. Vi må skjerpe oss, som vårt 
eksmedlem Peter Gulbrandsen sa på en senere visitt, for det er på disse 
møtene klubbens sjel blir dannet. Med det menes at det er på disse 
møtene vi blir bedre kjent, kommer inn under huden til hver andre, ved 
at vi lar diverse barrierer forsvinne ved hjelp av et glass vin eller to og 
en knitrende peis. 
 
Klubbens møtelokaler 
Klubben har i alle år holdt til på Holmenkollen Park Hotell Rica. Her 
har vi flyttet rundt i ulike lokaler avhengig av det hotellet til enhver tid 
kunne stille til disposisjon. Serveringen på møtene har vært enkel: 
Kaffe, te og litt kake. Klubben har satt veldig stor pris på velvilligheten 
fra hotellets side, og vi takker både ledelse og personale for et utmerket 
leieforhold gjennom 25 år. 
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Holmenkollen Park Hotell Rica 

 
I begynnelsen ble møtene holdt i hotellets nattklubb, men det er kanskje 
ikke så overraskende at vi etter en tid fant lokalene lite egnet til møter 
med foredrag, selv om noen foredragsholdere så det humoristiske i det 
og bemerket at det var første gang de holdt foredrag i en nattklubb! 
Siden har vi vanligvis holdt til i ett av de to amfiene i konferansedelen 
av hotellet. Vi hadde i begynnelsen på 1990-tallet gjennom 
spørreundersøkelse og lange diskusjoner et sterkt ønske om å finne 
bedre møtelokaler enn disse amfiene. Arbeidet med å finne nye 
møtelokaler og et samarbeid med Skiforeningen ble igangsatt med 
målet: Mer velegnede lokaler for klubbmøtene. Det vil si at medlemmer 
og gjester kan sitte sammen og småprate før møtet, drikke kaffe og 
spise wienerbrød, følge møteprogrammet og delta i debatt. Lokalene 
burde ha en uformell karakter som vi som rotaryklubb samtidig kunne 
sette vårt preg på. Vi ønsket å tydeliggjøre og forenkle vår klubbs 
tilhørighet til lokalmiljøet Holmenkollen, gjerne gjennom positiv 
profilsmitte fra Holmenkollanlegget. Våre egne økonomiske rådgivere 
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så seg nødt til å fraråde pga klubbens økonomi å betale for møtelokaler. 
Vi ble derfor nødt til å skrinlegge en fremforhandlet avtale med 
Skiforeningen. Etter dette har vi slått oss godt til ro med hotellets 
lokaler, og synes Holmenkollen Park Hotel Rica er et særdeles velegnet 
sted for vår faste møter. 
 
Noen bidrag til etableringen av nye rotaryklubber 
 
• Nordberg Rotary Klubb 
På distriktskonferansen i Drammen i september 1988 tok Alf Christian 
Rossow i følge han selv, noe spontant opp forslag om å danne en ny 
klubb på Nordberg. Dette kom ikke unaturlig litt brått på representanten 
for Maridalen RK, som var den klubben som omfattet Nordberg. Men 
resultatet ble etter hvert samarbeid mellom våre to klubber. De 
forberedende møtene ble holdt hjemme hos henholdsvis Arne Naper i 
Maridalen RK og Alf Chr Rossow. Den 14. April 1990 ble Nordberg 
RK charteret. 
 
• Ål Rotary klubb 
Senvinteren 1990 kjøpte Finn Borgersen og hans kone en gammel 
fjellgård i Ål i Hallingdal, som ligger mellom Gol og Geilo. Av 
Hallingdals seks kommuner hadde tre av disse allerede rotaryklubber, 
nemlig Nesbyen, Gol og Geilo. På bakgrunn av sitt mangeårige 
medlemskap i rotarybevegelsen, først i Gimle Rotaract fra 1969 og 
senere i Holmekollen RK var Finns oppfatning at ethvert lokalmiljø av 
en viss størrelse vil få verdifulle impulser fra en lokal rotaryklubb. Han 
gikk derfor i gang med det mål for øye å få etablert en rotaryklubb på 
Ål. Gjennom etablering av en rotaryklubb så han for seg at han også 
ville kunne få mange kontaktpunkter og et sosialt nettverk i en 
kommune hvor han var totalt ukjent fra før. 
 
To forhold var spesielt utfordrende: Finn kjente ingen i nærmiljøet, og 
han bodde i Oslo. Rekrutteringsarbeidet måtte derfor forgå i helgene 
når han var på besøk eller i nær tilknytning til en helg. Noen eksakt 
kunnskap og retningslinjer for etablering av en klubb, fantes heller  
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ikke. Finn forteller om starten slik: ”Jeg tok først kontakt med 
kommunens rådmann. Der hadde jeg en inngang til offentlig 
forvaltning samtidig som rådmannen kjenner sin kommune. Dette var 
både et pluss og en liten hindring. Rådmannen Olaf Andersen kjente 
noen, men han var dessverre også utenbys fra, relativt nyansatt, slik at 
den veldig nære kontakten med lokalmiljøet hadde han ikke. Men han 
var interessert i Rotary og det var positivt. Nestemann på listen var 
lensmann Ola Rygg. Og så gikk det slag i slag. Jeg etablerte faste møter 
på mandagene og reiste noen ganger tur retur til Ål for å avholde en 
times rotarymøte noen ganger bare med 3 personer tilstede. Det var 
faktisk nesten femti mil å kjøre på et slikt kveldsmøte.  Når jeg da 
kjørte hjem om natten til Oslo var det flere ganger jeg spurte meg selv 
om jeg kom til å få dette til.” 
 
Antallet medlemmer økte sakte men sikkert, men litt etter modellen to 
skritt frem og ett tilbake. Men på sensommeren 1991 etter femten 
måneder uavbrutt arbeid med tusenvis av kilometer på landveien, 
hundrevis av telefonsamtaler og ca. 600 nedlagte timer, nærmet målet 
seg. 25 medlemmer var samlet slik Rotary International krever, og 
charterdagen og festen ble bestemt til den 15.oktober 1991 på 
Hallingdal hotell. Det ble en stilfull charterfest med guvernøren fra 
Distrikt 2310 og representanter fra de andre klubbene i dalen til stede. 
 
Klubben tilblivelse og fadderskap er Finn Borgersens verk, men Gol 
RK og Geilo RK er formelt oppført som fadderklubber, fordi Finn 
gjennomførte Prosjektet Ål rotaryklubb som rotarianer og ikke som 
representant for Holmenkollen RK. Akkurat dette siste var en 
oppfatning som ledelsen i Distrikt 2310 ga uttrykk for, men det var 
selvfølgelig aldri tvil om at vår klubb støttet sterkt opp om arbeidet med 
chartringen av Ål RK. Finns imponerende arbeid i denne forbindelse 
var for øvrig også en av grunnene til at klubben har hedret ham med en 
Paul Harris Fellow. Det  burde vel ikke vært noe i veien for at 
Holmenkollen RK kunne stått offisielt som fadderklubb. 
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• Arkhangelsk RK  
I 1992 ble Einar Hunstad engasjert i et prosjekt ved det Statlige 
Tekniske Universitet i Arkhangelsk som skulle utvikle opplegget for et 
nytt studium i taksering av fast eiendom. Bakgrunnen for at Einar ble 
involvert i et slikt prosjekt henger sammen med to hendelser: For det 
første de omfattende ødeleggelser som skjedde i forbindelse med 
stormer og orkaner langs vår kyst, bl. a. i våre nordlige deler av landet, 
der Einar sammen med mange andre bygningskyndige personer tok del 
i gjenoppbyggingsarbeidet. Som takstmann og arkitekt gjorde Einar en 
stor og viktig innsats. For det andre var dette kort tid etter de store 
politiske omveltninger og endringer som startet i slutten av 1980-årene 
i Russland, og som stilte nye og omfattende krav til vår store nabo i øst 
på det økonomiske området. Dette førte til gjenopptagelse av gamle 
naborelasjoner i nord, slik det var i tiden før den russiske revolusjon. 
Einar kom i kontakt med andre nordmenn med forbindelser til Russland 
og som engasjerte seg i samarbeid på en rekke samfunnsområder.  
 
For Einar førte dette til mange og lange opphold i Arkhangelsk gjen-
nom flere år. Mot slutten av 1990-tallet og etter flere års arbeid med 
dette prosjektet og erfaring fra et samfunn som skulle tilegne seg ny 
kunnskap og finne sin vei videre i en ny tid, fikk Einar idéen til å starte 
en rotaryklubb i Arkhangelsk. Det var allerede startet rotaryklubber en 
del andre steder i Russland, bl a det en rotaryklubb i Murmansk. Einar 
tenkte at Rotarys motto og etiske grunnlag ville være et vesentlig bidrag 
i demokratiseringsprosessen i området, og at en klubb og ville styrke 
sosialt og humanitært arbeid i Arkhangelsk-regionen. Dette burde 
kunne bli en brikke i den vanskelige utviklingen mot et fungerende 
demokrati. Like viktig og til god hjelp vil en slik klubb være for norsk 
næringsliv som vil etablere seg eller knytte kontakter, og samtid til 
gjensidig nytte for russisk næringsliv i en region som trengte impulser 
utenfra i sitt arbeid, for å skape vekst og et fornyet næringsgrunnlag for 
en stor befolkning. 
  
Fra første stund fikk Einar full og helhjertet oppslutning om prosjektet 
fra Holmenkollen RK. Dessverre så mislykkes det første forsøket på å 
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starte en klubb. Det viste seg at flere av de personene som var kontaktet 
og som skulle danne stammen i den ny klubben ikke holdt mål. 
Heldigvis fikk ikke dette Einar til å miste motet og gi opp. Han fortsatte 
arbeidet og fikk etter hvert nye og gode russiske kontakter.. Et møte 
sommeren 2000 mellom Elena Kudriashova, past president Vladimir 
Kalugin, Moskva RK, Maria Zurkova og Einar ble et gjennombrudd. 
Da ble den første seriøse gruppe på 25 personer satt sammen spesielt 
takket være Elena Kudriashova, som arbeidet i administrasjonen til det 
som tilsvarer fylkesmannen i området. Disse personene begynte å 
møtes hver uke, og en klubb var i gang. Klubbens første prosjekt var å 
arbeide for støtte til et barnehospital i Arkhangelsk. Dette var klubbens 
hovedprosjekt den første tiden. I juni 2001 arrangerte klubben en 
auksjon som ga hele 17 000 USD som i sin helhet ble donert til 
hospitalet for innkjøp av utstyr og medisiner. 
 
Å starte en rotaryklubb på den  tiden i Russland, krevde litt ekstra ar-
beid og tid på grunn av landets labile økonomiske situasjon. Det ble en 
del runder med RI for å få det formelle på plass og slik at klubben 
oppfylte de minimumskrav som er satt. I mars 2002 ble det gitt 
klarsignal fra RI, og klubben ble chartret 11. mai 2002. Til stede på 
chartringen deltok fra Holmenkollen RK Einar og daværende president 
Tormod Rødsten. I tillegg deltok distriktsguvernør Ingvar Mattsson 
samt Valdemir Kalugin og Andrei Danilenko. Einar skal selvfølgelig ha 
hovedæren for at Arkhangelsk RK ble chartret, og  Holmenkollen RK 
hedret Einar med Paul Harris Fellow som anerkjennelse for dette. Men 
dette hadde ikke latt seg gjennomføre uten betydelig økonomisk støtte 
fra Utenriksdepartementet og med god bistand og entusiasme fra 
distrikt 2350 (Sverige) og fra europakontoret til RI. 
 
Juleandaktene 
Klubbens tradisjon med andakter for medlemmer og deres familier i 
Holmenkollen kapell en tirsdag i adventstiden startet med Nils Jacob 
Tønnesens inntreden i klubben i 1983. I 1992 ble Holmenkollen kapell 
satt i brann. Under gjenoppbyggingen til 1996 ble julegudstjenesten 
holdt i Frogner kirke hvor Nils Jacob nettopp var blitt sokneprest. Han 
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var fast leder av juleandaktene fram til sin død i 2002, bortsett fra de 
periodene han hadde permisjon fra prestestillingen. Vikarer har vært 
våre medlemmer Arne Eriksen og Jan Høeg samt Helge Utaker fra Røa 
rotaryklubb. Etter 2002 har Arne Eriksen hatt ansvaret og fulgt samme 
opplegg som tidligere. Andaktene har alltid hatt som ramme kjente 
julesalmer, preken og kunstnerisk innslag på høyt nivå. Stig Nilsson 
bidro jevnlig med ypperlig fiolinspill i den tiden han var medlem av 
klubben. Etter andakten blir det servert gløgg og pepperkaker for store 
og små i kapellets kjellerlokaler. 
 
Charterfester 
• Årlig markering 
I de første årene hadde klubben hvert år en fest for alle medlemmer 
med partner, for å markere chartringen av klubben. Denne tradisjonelle 
festen med stor middag og dans ble holdt på en lørdag omkring 
årsdagen 30. Januar. Etter noen år ble det klart at en årlig markering på 
denne måten ikke hadde tilslutning hos alle medlemmer og at det var 
ønskelig med en enklere form for markering av klubbens bursdag og  

Trygve hygger seg med egenlevert mat – torsk med tilbehør! 
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sosialt samvær. Løsningen alle var enige om ble at vi hvert år hadde en 
såkalt torskeaften – en middag ofte i begynnelsen av februar, der 
klubbens medlemmer samlet seg og hadde spiste torsk.  Denne 
middagen har stort sett hatt god oppslutning og har vært holdt i 
forskjellige lokaler og som oftest med solid bistand fra Trygve Strøm. 
Hvert femte år markeres med en jubileumsfest 
 
• Vi feiret 5 år i 1987 
Jubileumsfesten ble holdt i Kollenstua 30. januar. Til denne 
markeringen hadde Anders Danielsen laget denne sangen som forteller 
om de fem årene: 
       

P E N T A D E V I S E 
i 

Holmenkollen Rotary Klubb 
på 

CHARTERFESTEN 30. januar 1987 
 

(Mel.: Millom bakkar og berg.) 
 

 
Vi er ferdig med første pentade, 
vi går syngende inn i en ny 
Kall det gjerne en olympiade, 
kall det gjerne en gledens revy. 
 
Vi var få – vi er blitt noen flere: 
tjuefire er blitt innpå førr. 
La oss bar så vidt memorere, 
bare litt – som seg hør og bør. 
 
Som med tanker slik er det med minner, 
de er mange og svømmer helt fritt. 
Her vi vanligvis er uten kvinner, 
her vi prater om datt og om ditt. 
 
Hver en tirsdag vi avstresses riktig, 
hver en tirsdag vi hygger oss pent. 
Her blir meninger servert forsiktig. 
Har vi Rotary-nålen fortjent? 
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Det kan sikkert og visst diskuteres. 
Gjør vi alt som vi burde og vil? 
Når en kjeller skal finansieres, 
når poliobøsse skal til. 
 
Det er noe som tiden får vise, 
én pentade den er altfor kort. 
Noen roser oss, andre vil rise. 
Vi må leve med ansvaret vårt. 
 
Gratulerer hverandre på DAGEN! 
Takk til Yngvar og takk til han Hans! 
For de fikk oss i gang – det var sagen. 
Spis nå godt! Vi vil feire med dans! 

 

 
 
• Vi feiret 10 år i 1992 
Jubileumsfesten ble holdt på Skytterkollen Restaurant. Også til denne 
markeringen hadde Anders Danielsen laget en sang: 

 
Tiårsjubileumsvise 

på festen i 

Holmenkollen Rotary Klubb 
lørdag 8. februar 1992 

 
(Mel.: Astrid mi Astrid) 

 
Rotary, Rotary, klubben vi kjenner  
i Holmenkollen. Så vidt åttito: 
Da ble vi chartret – av rotary-venner 
Maridal’ Røa de sammen seg slo. 
Faddernes ønske det var kort godt: 
Holmenkoll-klubben må vokse seg flott! 
Om det vi har klart, får andre si fra; 
Har det holdt stikk, roper vi et HURRA! 
 
VM på ski februar toogåtti 
i Holmenkollen ble startskuddet her. 
Trutt har vi jobbet og av og til stått i,  
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prøvd å ha for oss hva mottoet er: 
Å GAGNE ANDRE, det sa han Odd Hopp, 
tolket på norsk hva Paul Harris fant opp. 
La oss så minnes no’n highlights i dag, 
Hva vi fikk til år vi trekker i lag. 
 
Navnet forplikter, det vet vi til fulle. 
Holmenkoll-navnet er kjent jorden rundt. 
Det kjenner ”alle” – de skal og de skulle 
bli våre gjester, det var dem forunt. 
Selv har vi gjestet Brasil, Singapore, 
USA, Tyskland – vet nesten ei hvor. 
Helt ned til New Zealand ferden har gått. 
Overalt venner har mang’ av oss fått. 
 
Først fikk de svake i livet litt støtte: 
Prinsesse Märthe Louise s(itt) Fond 
For Handikappede. – Senere møtte 
vi en student som var fylt med de bånd 
som knytter Norge til Canadas land; 
ett år på skole i Oslo fikk han.- 
Så ”Up with People” – det vi tente på, 
Rotaract, Ryla langt ut i det blå. 
 
Flytur for blinde og svaksynte sjeler, 
Vellykket tiltak, regi Busy Bee. – 
Ris-kirkejazz med konsert som vi dveler 
gjerne ved – snart blir det ren nostalgi.- 
Group Study Exchange i flertall vi fikk.- 
Indier kom hit for Ibsens taktikk.- 
Ryddet i vindfall, vi fint stresset av, 
kakkelovnsvarme til gamle det gav. 
 
Da vi ble chartret var vi femogtyve, 
noen av dem har jo nå skallet a’. 
femten har overlevd, tall kan ’ke lyve, 
60% er igjen ifra da. 
Ja, den prosenten den kjenner vi godt: 
Klubben og Polet de hevder deg flott. 
Nå er vi førti med Rotary-nål, 
Mer enn førr – så da sier vi SKÅL! 
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• Vi feiret 15 år i 1997 
Jubiléet  ble først markert formelt på klubbmøtet 4. februar på 
Holmenkollen Hotell, og deretter mer uformelt med fest på Fornebu 
Hovedgård. 
 
• Vi markerte årtusenskiftet i 2000 med charterfest  
Klubben markerte overgangen til et nytt årtusen med en stor fest i 
Frimurerlosjens lokaler med meget god deltagelse.  
 
• Vi feiret 20 år i 2002 
Jubiléet ble markert med en stor fest 26. januar 2002 på Holmenkollen 
Park Hotell Rica. Gjester var bl a distriktsguvernør og presidentene fra 
våre fadderklubber Maridalen RK og Røa RK. Informasjonskomiteen 
ved Lars Weider og Alf Chr. Rossow laget følgende sang: 
 

Jubileumsskrift (med tonefølge) 
 

Mel.: Omba – ombariacha, omba – ombariacha 
 

Nå er denne klubb blitt tjue, vi vil dikte oss en sang. 
Men vi klør oss litt i hue, åssen kom vi oss i gang? 
Mange direktører, og no’n insjeniører. 
 
Men en klubb det ble til slutt! 
 
For at allting skulle klaffe, det sa Finn som var så klok,  
var vårt første mål å skaffe autografer til en bok. 
Slikke frimerker helt til tunga verker,  
Fikse verdensmestre før de tok semestre 
 
Men det ble en bok til slutt!  
 
Tur med Bossens røverskute, middagsbukta den er topp! 
Men vi va’kke lenge ute, så sa røvermoter’n stopp. 
Akterover glei’a midt i dampskipsleia 
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Men vi landa, tror vi, der vi gikk om bord, vi. 
 
Colombine lengta hjem! 
 
Mange sider kunne skrives i fra klubbens historikk. 
Om en ”gutte-gjeng” som trives med prosjekter der vi fikk 
Grave kirkekjeller, julebrød-salg eller  
Tur med pensjonister, jul med sølv-korister. 
 
Oftest stor suksess til slutt! 
 
Nå er Lars’ presidenttid over, vi er alle triste nå! 
Ikke lenger, når vi sover, disse drømmer presser på: 
Mange soloppganger, bære møblemanger. 
Ingen bokreoler, bare stable stoler. 
 
Møter ble det dog til slutt! 
 
Nå begynner det å lakke hen mot slutten på vår sang. 
Så nå er det tid å takke Carl Johan at han hver gang 
Ordner klubblokaler der vi holder taler. 
Kjeks og te og kaffe kan han alltid skaffe. 
 
Men i kveld så er det fest! 

 
 
Rotarybevegelsen 100 år i 2005.  
Holmenkollen RK arrangerte 23.2.2005 på Holmenkollen Park Hotel 
Rica stor fest i anledning av at det var 100 siden Rotary International 
ble stiftet. Klubbene Nordberg, Uranienborg, Maridalen, Skøyen og 
Røa var invitert, og til sammen var det samlet nær 100 rotarianere med 
ledsagere til en hyggelig feiring. På kveldens program sto tale ved HRK 
President Trond Schumacher, avsynging av den intrikate 
Holmenkollsangen, musikalsk underholdning fra de unge herrene Jeppe 
og Håvard og PDG Paul Johnsens engasjerte foredrag om RI's historie, 
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et av kveldens høydepunkt. På utlodningen til slutt ble nærmere 10.000 
kroner samlet inn til støtte for ofrene etter tsunamikatastrofen i Sørøst-
Asia i juledagene 2004. Fra Paul Johnsens innlegg merket man seg bl. 
a. Rotarys store betydning ved etableringen av FN. På Rotarys 
convention i Havana i 1940, ble den såkalte Cuba-resolusjon utformet 
om “freedom, justice, truth, sanctity of the pledged word, and respect 
for human rights” som ble rammeverket for FN’s Menneskerettig-
hetserklæring. På FN’s Charter Conference i 1945 deltok 49 Rotary 
medlemmer fordelt på 29 delegasjoner. 
 
Krepsefest og krabbefest – En tradisjon hver høst 
Tidlig på høsten har det vært fast tradisjon med en skalldyrfest som en 
miljøskapende faktor i klubbens sosiale liv. Dette har stort sett vært god 
oppslutning om disse festene. Det startet med krepsefester, men denne 
delikatessen ble ganske fort så dyr at det den ble utkonkurrert av 
krabber, og som regel supplert med litt reker. Den første festen var 
hjemme hos Petter Klyve, og i flere år var vi så heldige å kunne holde 
festene hjemme hos Sigurd ”Totto” Johannessen, Ole Pahg-Schou, 
Peter Gulbrandsen og Tom Undall. Etter hvert ble det vanlige å finne et 
passende selskapslokale, og det har bl a vært Kollenstua, Tryvannstua, 
Fornebu Hovedgård, Bogstad gård og Humla.  
 
Julebord 
Hvert eneste år siden 1983 har julebordet vært en tradisjon. Det startet 
første gang hjemme hos ”Totto” (Sigurd Johannessen), og var i en lang 
periode et ”hjemme hos arrangement”. Alf Chr Rossow stilte også sitt 
hjem til disposisjon, og deretter Nils Kittilsen gjennom mange år. 
Klubben har satt stor pris på, og er svært takknemlig for denne 
velvillige og gjestfrie holdningen fra disse medlemmene. Dette også har 
vært et viktig bidrag til kameratskap og hygge. Et julebord for en klubb 
av vår størrelse er jo et stort arrangement, og man kunne ikke forvente 
at det til enhver tid skulle stå et medlem parat til å tilby sitt hjem.  Etter 
hvert så man i klubbens ledelse at det var på tide å finne alternative 
løsninger som ikke stilte så store krav til enkeltmedlemmers velvillighet 
og kapasitet til store selskapsarrangementer. Med vårt medlem Trygve 
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Strøm og hans daglige virke med utleie av selskapslokaler og 
restaurantvirksomhet løste dette seg enkelt og til alles tilfredshet. I de 
senere år har julebordene vekslet mellom Bogstad gård, Humla, og 
Eckbo selskapslokaler.  
 
Båttur og sommerfest i juni. 
Avslutningen i juni på rotaryåret har vi tradisjon for å markere med noe 
utpreget sosialt. Gjennom mange år i klubbens første fase var 
sommerfesten om bord på båten til ”Bossen” (Sigurd Wahl) med 
servering av reker og hvitvin. Et meget populært arrangement. Da han 
solgt båten, lurte vi veldig på hva vi nå skulle finne på som såkalt 
sommeravslutning, som altså ikke var en avslutning på sommeren, men 
på rotaryåret. I noen år var båten til Arne Torgersen det nye 
alternativet, og det var like hyggelig. Selv om vi da etter hvert har 
måttet hold oss på land ved disse markeringene, har vi i de senere år 
vært så heldige å få være hos Erik Moltzau på hans sommersted på 
Grimsøya, og i haven hos Nils Kittilsen på Holmen.  
 
Skirenn for familien 
I de første årene av klubbens virksomhet, da mange av medlemmene 
hadde små barn, avsatte vi én møtedag til skirenn og skileik i 
Holmenkollarenaen, med vårt tidligere medlem Rolf Nyhus i 
Skiforeningen i spissen og godt assistert av Nils Kittilsen. Etter 
skirennet var det grilling og en auksjon for å samle inn litt penger til 
gode formål. 
 
Rebusløp i bil  
Noen ganger har vi hatt rebusløp i større og mindre områder av byen. 
Det var flere som måtte ty til konvolutthjelp når fantasien og 
kombinasjonsevnen ikke strakk til. Da var festen og sosiale delen 
etterpå en liten trøst. 
 
Turer i Oslomarka med og uten plukking av sopp 
På bakgrunn av vår nærhet og tilknytning til Nordmarka og Bjarne 
Mjaaland har klubben hatt en rekke turer der vi har sett og lært litt om 
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områdets kultur og historie. Dette startet allerede i klubbens første år i 
september 1982. På disse turene har vi ofte har spist pølser, 
spekeskinke og hatt noe godt å drikke (f eks øl og akevitt). Skogvesenet 
i Oslo kommune var av til med og sørget for skikkelig ”skogkaffe”, dvs 
kaffe kokt i stor kjele på et bål. På disse turene med medlemmer og 
familie har vi ikke bare har vi trålet området Vettakollen og 
Frøensvollen, men også lagt turer til områder på Bogstad, i Maridalen 
og Østmarka. I de siste årene har Trond Schumacher tatt oss med på 
soppturer. På disse turene plukker vi alt vi ser av sopp (de av oss som 
ikke kan noe særlig om sopp) og lar eksperten Trond sortere og fortelle 
om hva som kan spises, og hva vi ikke må putte i munnen. Som 
avslutning på disse hyggelige og lærerike turene tilberedes soppen og 
serveres rundt et hyggelig bål.  
 
Vennskapskonkurranser med Røa RK 
I en kortere periode for seks til syv år siden hadde vi en del felles 
arrangementer med Røa RK. Klubbene møttes på Løvenskioldbanen 
der vi konkurrerte i leirdueskyting. Vi greier ikke å unnlate å nevne at 
Holmenkollen vant lagkonkurransen og hadde beste skytter. Vi hadde 
også fotballkamp på et jorde i Husebygrenda og ballkast i haven til 
Nils.  
 
Grisen – En trofast venn og bidragsyter  
Et fast innslag på klubbens møter er gjennom alle år har vært utlodding 
av en flaske rødvin, organisert av vår kasserer. Loddpengene putes på 
en stor og tykk sparegris. Vi har nylig fått en ny sparegris, fordi den 
gamle var nærmest utslitt, eller rettere sagt sprukken og skjør etter 
skader pådratt ved slitasje eller forsøk på ran.  Loddsalget bringer i 
løpet av et år elleve til tolv tusen kroner, og har vært en meget viktig 
inntektskilde som har bidratt til å finansiere mange gode tiltak gjennom 
årene.  
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Tildeling av Paul Harris Fellow 
 
Syv av våre medlemmer er tildelt Paul Harris Fellow:  
 
Jens Bjelke 1992  
I mange år var Jens klubbens arkivar og var blant dem i klubben med 
særlig inngående kunnskaper om Rotary.  Jens bidro til at vi hadde det 
nødvendige grep på vår virksomhet i tråd med Rotarys formelle 
rammeverk og tradisjoner. Han holdt oss i ørene når det trengtes, og var 
et nyttig korrektiv i mange saker. Han fikk PHF for sitt mangeårige 
engasjement for Rotary og klubben. 
 
Nils Kittilsen 1992  
Ingen andre i klubben har tatt så mange initiativ og vært en lik kreativ 
og arbeidsom kraft som Nils. I mange av vår interne sosiale tiltak har 
Nils hatt en finger med i spillet, og f eks stilt sin bolig til disposisjon for 
julebord gjennom flere år enn vi har tall på.  Han fikk PHF for sitt store 
hjertelag og innsats for Holmenkollen Rotary klubb  
 
Finn Borgersen 1997 
Finn ble tildelt PHF på grunn av langvarig og omfattende sosialt arbeid 
i forbindelse med bl a frivillighetssentral, konfliktråd og besøkskontakt 
i fengsler, i tillegg til aktivt engasjement i rotaryarbeidet. Han tok til 
initiativ til, var den drivende kraft og nedla et utrolig antall arbeidstimer 
i chartringen av Ål RK i november 1991. 
 
Lars Eide 1998 
Forut før klubbens Årsmøte 30. jan.1998 hadde styret kommet frem til 
at Lars Eide var mer enn kvalifisert til tildeling av PHF. Han hadde i tre 
år som klubbens sekretær arbeidet entusiastisk og utrettelig med 
etablering av system for oversikt over alle data om medlemmene, 
tillitsverv i klubben, medlemskap i ulike komiteer, programoppsett og 
trykking av folder med nøkkelopplysninger, egen dokumentasjon av 
klubbens medlemmer med interesser og familieforhold.  
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Trygve Strøm 2001 
Med sin yrkesmessige tilknytning til restaurantbransjen og utleie av 
selskapslokaler har Trygve alltid funnet de rette og usedvanlig 
hyggelige løsninger, når klubben har hatt behov for å finne et egnet sted 
til et sosialt arrangement, enten f eks det har vært Bogstad, Fornebo 
hovedgård, Frimurerlosjen, Humla, eller Eckbo selskapslokaler. Han 
hadde i alle sine år i klubben gledet oss med god mat og drikke i de 
rette lokaler og vært en helt vesentlig bidragyter til klubbens sosial liv, 
og for det fortjente han PHF. 
 
Einar Hunstad 2003 
Einar var gjennom mange år engasjert i et prosjekt med å bygge opp et 
studietilbud ved Universitet i Arkhangelsk om taksering av fast 
eiendom. Under sine mange og lange opphold i denne nordvestlige 
delen av Russland fikk Einar idéen til å starte en rotaryklubb. Han 
måtte jobbe lenge og med stor tålmodighet før dette lykkes. De 
særpregete forholdene i Russland på den tiden var også en utfordring. 
Etter noen skuffelser og flere års utrettelige arbeid ble Arkhangelsk RK 
chartret i mai 2002. For dette fikk Einar PHF med safir, og den ble 
utdelt av pastguvernør Eivind Karlsen på et møte i kluben høsten 2003. 
 
Kjell Holthe 2005  
Kjell har vært ildsjel og moderator for en rekke skoleprosjekter i 
Cirebon i Indonesia, og har bl.a. etablert et matching grant prosjekt og 
flere NORAD-prosjekter for klubben med innkjøp av skolebibliotek, 
skolemøbler og annet skoleinventar. Han har hatt helt usedvanlige 
evner til å skaffe finansiering til disse ambisiøse prosjektene, og på den 
måten sikret gjennomføringen. Kjell fikk PHF for sitt store arbeid for 
klubben med internasjonale prosjekter i Nepal og Indonesia. 
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Våre klubbaviser 
 
Etter ca. et halvt års virksomhet fikk klubben sin første klubbavis. Den 
første versjonen ble kalt ”Stafetten” og ble utgitt første gang 23. august 
1982 av vår første president Claus Sonberg.  
 
Gjennom klubbens 25 år har vi hatt perioder med og uten klubbavis, og 
klubbavisene har endret utseende over tid. ”Stafetten” ble avløst et års 
tid av ”Medlemskontakt” i 1986, men var tilbake i 1987. Klubbavisen 
”Kollenbrølet” kom første gang i oktober 2000. Etter en periode med 
sporadiske utgivelser, startet Lars Eide i oktober 2002 ”Kollenbrølet” i 
ny drakt, og slik vi kjenner den nå.  
 
Det er ikke tvil om at vår digitaliserte og elektroniske hverdag har gjort 
mye for både innhold og kvalitet, men også gjort den praktiske 
oppgaven med å produsere så meget lettere. Og ikke minst at vi i dag 
distribuerer avisen til nesten alle medlemmene med epost.  
 
På de etterfølgende sider vises noen eksempler gjennom årene på 
klubbavisenes innhold og utseende. 
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Infoskriv nr. 1  “Midlertidig og selvutnevnt redaktør“ Lars (W. Eide)    Oktober 2002 

KKOOLLLLEENNBBRRØØLLEETT  
Holmenkollen Rotary Klubb 

Holmenkollen Park Hotell Rica  Telefon: +47-22 92 20 00 
Kongeveien 26, N-0787 OSLO  Bankgiro:1607.40.54696 

Leder: 
I alle år har jeg savnet et 
månedsskriv som skal 
gjøre følgende: 
a)Referere hva som 
skjedde i måneden som 
gikk 
b)Informere om hva som 
skal skje i måneden som 
kommer. 
c)Andre viktige 
informasjoner som 
sykdom, nytt/nye 
medlemmer œ helst med 
bilde, fødselsdager, fester, 
og annet viktig, og i 
verste fall dødsfall og 
begravelser. Med andre 
ord alt det som 
interesserte, engasjerte og 
ikke tilstedeværende 
medlemmer ønsker å få 
vite om klubbens liv og 
levned. Jeg prøvde i sin 
tid å få Informasjons-
komitéen til nettopp å 
gjøre dette da jeg så og 
fremdeles ser på dette 
som et viktig medium til å 
bringe klubben tettere 
sammen.  
Sist og ikke minst, et slikt 
skriv vil være til 
uvurderlig hjelp for 
jubileumsbøker og vil 
også langt oftere bringe 
frem kamera som et 
minnemedium. 
Informasjon er viktig! 

Lars  

Hva skjedde i oktober: 
1. oktober. Lars (W. Eide) skulle ha 3 min., men fikk byttet 

den bort. Dessverre glemte “stand-in“en oppdraget. 
Høstferie for noen, men de som var igjen kunne glede seg over et fint 
egoforedrag av Eirik (Bergvoll) og hans vei frem til sjefsstolen  på 
hotellet. Deretter en redusert Club Assembly  
   8. oktober: I 3. min.  snakket Ole Martin (Fredriksen) om et 
fantastisk redningsarbeid i Alpene som han for nylig hadde opplevd. 
Vi hadde videre besøk av Torny Aabakke. Hun snakket om 
Effektivisering av staten. Greit nok foredrag, men kanskje lite 
matnyttig? De skulle øke tjenestenes kvalitet og øke produktiviteten 
uten nødvendigvis å spare penger eller redusere arbeidskraften?! Arne 
(Sødal) kunne bemerke at den offentlige “effektivisering“ ofte betydde 
at problemet/arbeidet ble skjøvet over på de private konsulentene. 

15. oktober: I 3 min. snakket Terje (Geirdal) om en 
naturopplevelse i fjellet og kjærligheten til naturen 
Kristian Gundersen, UiO, snakket om Forskning i annerledeslandet 
Norge, om grunnforskning og målorientert forskning. I begge tilfellene 
er vi (dessverre) dårligst i klassen og laaangt etter Sverige og USA. 

22. oktober: Påtroppende president Frode (L. Galtung) kom i 
sin 3 minutter fusjonsproblematikk i forbindelse med internasjonale 
fusjoner av tidligere konkurrenter (“Anti Trust Law“ og monopol) 
Dagens tema var Rusproblemer blant ungdom i bydelen (narkotika og 
metadon). Dette ble utdypet av Tommy Lafton, avd. leder ved 
Forebyggende avd., Majorstua Politistasjon. Vekten ble lagt på 
narkotika. Han kom også inn på bemidlet ungdom som var negative 
trendsettere, fikk indirekte ubemidlede til å naske for å være “in“ 

29. oktober: Peismøter Tjenester og komitéer jobber videre 
med president Arne (Eriksen)s oppsett i bunn. Husk møtereferat! 

Program i november: 
5. november: Sigurd (Germundson) har 3 minutter 

Ellen Stensrud skal snakke om Integrering av innvandrere; fordommer 
og rasisme 

12. november: 3 minutter ved Pål (Hasner)  
Jonas Gahr Støre skal snakke om Styring av Norge 

19. november: Kjell (Holthe) har 3 minutter 
Vår egen Nicolai (Bjønness) skal snakke om Forsvarsgruppa – 25 år 
etter 

26. november: Jan Erik (Holthe) har 3 minutter 
Dagens tema er åpent klubbmøte avec hvor blant annet visepresident 
Frode (Galtung) skal lede valg av ny president (2004-05) 
 

NB!  Husk å få tak i et 
firma eller en bedrift til 
å sponse Sølvguttenes 
julekonsert.  I år skal vi 
slå Slemdal Lions!!! 

Månedens merkedager:  
Frode (Lars Galtung)  ✳ 07.10.1939 
Hauk (Petersen)  ✳ 09.10.1944 

Informasjon/opplysninger/materiell m.m. kan sendes Lars eller Alf Christian (Rossow) 
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Undertegnede savner oppdaterte informasjoner om det enkelte medlem samt bilde av de nye til 
Medlemssiden m. bilde 
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Infoskriv nr. 14   Redaktør Lars (W. Eide)   Januar 2004 

KKOOLLLLEENNBBRRØØLLEETT  
Holmenkollen Rotary Klubb 

Holmenkollen Park Hotell Rica  Telefon: +47-22 92 20 00 
Kongeveien 26, N-0787 OSLO  Bankgiro:1607.40.54696 

Program i januar 2004: 
06. jan.: Rotary i fokus 
13. jan.: Egoforedrag ved Hans Petter S. 
20. jan.: Konkurransetilsynets mandat og oppgaver 
27. jan.: Charterfest m. torsk 
03. feb.: Nye (og fattige) Vestre Aker v. bydelsdirektøren Jan Hagen 
 

N
B!

! H
RK

’s 
ny

e 
we

ba
dr

es
se

: w
ww

.r
ot

ar
y.

no
/h

ol
m

en
ko

lle
n 

N
B!

 

 

GGOODDTT  NNYYTTTT  ÅÅRR!!    
NB!  

Første møte i januar 
2004 er 6. 

 

Leder: 
Desember begynte snefri, 
regnfri og mild med en 
ekstrem vind over Norge. 
Noen steder med orkans 
styrke. På grunn av veltede 
trær mistet enkelte strømmen 
i dager, andre i 10-12 timer. 
Vinden herjer fremdeles i 
skrivende stund. Kommer 
ikke vinteren?  

Lars  
. 
 
 
 
 
 
   Caroline var også med 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
President Frodes bord 
 
        Diskusjon over bufféen 
 
 
 
 
 
    

Hva skjedde i desember: 
0 2. desember: Frode var på plass og denne gangen ser det ut til at han blir 
(siste arbeidsdag fredag 28. november). Vi føler med deg, Frode. Det ble ikke noen 3 
min., men i stedet tok vi opp et nytt medlem. For tredje gang i år ble det av det “nye“ 
kjønn, Caroline Borch-Nielsen født 1972. Det skal sies for Holmenkollen; vi begynte 
sent, men bra! Deretter snakket eks-Nordsjødykker Tom Engh fra Nordsjødykker-
alliansen om behandlingen av Nordsjødykkerne gjennom tidene ++. Det var en meget 
sterk opplevelse. Kort fortalt: av 300 dykkere fra 1972 og utover lever 160. Av disse 
igjen er 98% arbeidsuføre dvs. bare tre er i jobb. Det ble gjort dykk ned til 300 meter, 
men grunnet manglende sikkerhet, manglende rutiner, manglende lover og regler, 
manglende teknikk og manglende utdannelse, ble det mye Hawaii kjøring med de 
fatale skjebner det medførte. Siden det ikke lenger kan dykkes ned på de store dyp 
(les: umulig å drive vedlikehold) (Tom mente at det kunne gjøres med dagens 
teknologi, men…), er Nordsjøen en enste stor og tikkende bombe. Tilbake til de 
gjenlevende dykkerne. De sitter der som noen fattige vrak, men i skrivende stund ser 
det ut som de vinner frem rettens vei og vil få noe oppreisning. Jeg krysser fingrene! 
       4. desember: Konserten med Sølvguttene i Ris kirke gikk forskriftsmessig. 
Full kirke og vakre stemmer. Takk Jan Erik og Per! Slike tradisjoner gror vi på. 

9. desember: Julebordet var i tradisjonelle former på ”Grevinnen”. Stem-
ningen var høy og oppmøtet var svært bra (hvis vi ser bort fra den yngre garde som 
stort sett glimret med sitt fravær). Først en hastverksgløgg sammen med de andre gri-      
sene m. fl. før vi gikk til bords i det koselige lokalet på Bogstad. Maten var som van-
lig av  beste julemerke med en knapp på rakefisken som denne gang var svært bra. 
Skal jeg putte fingeren på noe, må det være drammeglassene som til forveksling kun-
ne brukes som fingerbøl. Andre mente at stedet ligger utenfor allfarvei, men det har 
noe med transporten å gjøre. Kanskje et nachspiel på et mer strategisk sted kunne av-
hjelpe det?? Stedet som sådan er fantastisk. Takk atter en gang,  
Trygve. God mat, god drikke, hyggelige kammerater i koselige 
omgivelser, hva mer kan man ønske seg??      Nils gikk i høyden 
  
 
 
 
 
 
 
 

16. desember: Juleandakt me noko attåt i  
Holmenkollen kapell. Kantor Arne stilte i sivil (hm!), 
men også med sangerinnen Gerd Sagafoss og etiopisk  
student, Gonamo Lemma Desta. Det ble en uformell,  
men meget givende andakt hvor vi bl.a. fikk høre om  
Etiopias feiringer. Deretter gløgg og pepperkaker. 
 23. og 30. desember: “Juleferie“                 Arne i god driv 
  

 
 
0 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Perfect Attendance: 

        DESEMBER 
         Lars E., Frode G.  
         og noen andre. 
Hukommelsene svikter. 
 
[elendig oppmøte (30%) på 
juleandakten. Fy skam!] 

Månedens merkedager:    
“Nuppen“ (Skajem) ✳    1./12. Bjarne (Mjaaland) ✳   20./12. 
Petter (Klyve)          ✳    2./12.  Thomas (Hunstad) ✳   28./12. 
Per (Koch)                      ✳  17./12. Lauritz (Stoltenberg) ✳   28./12. 

 

En riktig  
  GOD          
   JUL 
 ønskes 
dere alle 
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NB!! HRK’s nye webadresse: http://holmenkollen.rotary.no NB! 
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Infoskriv nr. 39   Redaktør Lars (W. Eide)   April 2006 

KK  OO  LL  LL  EE  NN  BB  RR  ØØ  LL  EE  TT  
Holmenkollen Rotary Klubb 

Holmenkollen Park Hotell Rica  Telefon: +47-22 92 20 00 
Kongeveien 26, N-0787 OSLO  Bankgiro:1607.40.54696 

Program i april og noe mai 2006: 
04. april: Rolf Erik Ryssdal: Endrede mediavaner, økt konkuranse.  
11. april: Åpent møte (Påske)   
18. april: Christian Loennecken: Volvat medisinske senter  
25. april: Club Assembly, komiteer rapporterer  
02. mai: Natteravner   
09. mai: Peismøte ny komiteer 

Informasjon/opplysninger/materiell m.m. kan sendes Lars på larseide@online.no  

 

 NB! 
Husk Club Assembly 

25. april 
Komiteene rapporterer 
Peismøter m. nye 
komitéer 9.mai 

 
 

Leder: Vi gikk inn i 
måneden med snekaos og 
ulykker over alt. Man skulle 
tro nordmenn var fremmed 
for sne, eller...? Med sneen 
fulgte også sprengkulde. El-
lers er det ikke bare gullme-
daljer som florerte i Sverige; 
de var også først ute her i 
nord når det gjaldt fuglein-
fluensa. På toppen av det 
hele også kugalskap. Vi på 
vår side begynte endelig å 
vinne i sporet igjen; Marit 
Bjørgen vant Vasa-tjeien 
(45km) og verdens-cupen, 
Ole Einar Bjørndalen sin 63. 
verdenscupseier og 18 år 
gamle Petter Northug fort-
satte å vinne (først firedob-
belt i juniorVM og etterpå i 
verdenscup (Falun) for seni-
orer. Liv Grete Poirée  gikk 
sine siste renn (flere NM 
seiere). For de filminteres-
serte var det Crash som 
stakk av med den gjeveste 
filmprisen, nemlig en Oscar 
for beste film, og beste fea-
ture-dokumentar ble March 
of the Penguins. Av mer 
norsk; dommen i NOKAS 
saken falt med blanding av 
forvaring og lange fengsels-
straffer (Toska fikk 19 år). 
Og E-coli varianten som i 
skrivende stund har gitt 15 
barn nyresvikt og/eller  
magesjau samt tatt livet av 1. 
LARS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hva skjedde i mars 2006: 7. mars: Jan S. filosoferte i sin 3 min. litt om-
kring bruk av Tamiflu hvis det kommer en fugleinfluensaepidemi. Stedfortredende fra 
Amnesty snakket om organisasjonens opprinnelse, dens formål om å arbeide for alle 
menneskers rettigheter (FNs menneskerettigheter av 1948). A. er et upolitisk organ 
startet av en engelsk advokat. Det vant raskt stor oppslutning. Det hele begynte i 1961 
med en kampanje hvor enkeltmennesker sendte  protestbrev til statsledere i land som 
brøt menneskerettighetene. Erfaringen viste raskt at de fleste land er opptatt av sitt 
omdømme i utlandet og mange har følgelig sluppet løs samvittighetsfanger og 
systemkritikere.. Amnesty er opptatt av enkeltpersoners rett til og  mulighet for 
helsehjelp. De er opptatt av hvordan de siste års kamp mot terror reduserer 
menneskerettighetene, også i vestlige demokratier. 
14. mars: Skituren til Øvresetertjern ble tross mange skjær 
i sjøen (eller kuler i løypa) en stor suksess om en noe del- 
tagerfattig (les: 15 stykker). I alt 13 spreke seniorer pluss  
en ”ung” dame, Suzanna Wahl gikk i den gamle lysløypa  
ned mot Tryvannstua og opp til toppen av den gamle  
Kleiva, hvor de tok (ingen trengte) en pause og snakket  
om bragder og ”old memories”. De hadde til hensikt å ta  
den gamle traseen opp mot Tårnet, men den var ikke spor- 
kjørt og de valgte å gå i den gamle heistraseen som var lyssatt.  Nedenfor Tårnet 
”dukker” traseen opp igjen og de fulgte denne tilbake til  Tom-kleiva. Dette til tross, 
stemningen var stor. Nils hadde lånt Skiforeningens instruktørbu som de ble presset 
inn i sammen med øl og pølser. Meget vellykket! Tusen, tusen takk Nils. P.S. Hvor 
var ungdommen forresten??? 
21. mars: Endelig skulle Bente redegjøre for sitt arbeid og sine interesser. Her er det 
snakk om en idrettsjente som har vært god og fortsatt er god i det meste av idretts-
(veteran)aktiviteter. Favorittøvelsene er alpint og golf. Ikke rart at hun søkte jobben 
som assisterende guidesjef for VM på ski i Oslo, og fikk den (fra 1980-82), for deret-
ter å la seg innrullere i både Ready's og (selvfølgelig i noe mindre grad) Hemings id-
rettsaktiviteter. Bente jobber i revisjonsfirmaet Noraudit, som er Norges 5. største re-
visjonsfirma, med 150 ansatte i Oslo, og 500 i Norge. Selv er hun en av 20 partnere i 
Oslo - avdelingen, og betjener alene mer enn 200 klienter. Et meget positivt inntrykk 
av en engasjert og energisk jente og alenemor i vår midte.  Takk skal du ha Bente. 
28. mars: Bjørn Hansen fra Sentrum politikammer startet med å berolige oss med at 
Oslo fortsatt var en trygg by, ja mye tryggere enn andre storbyer; i alle fall når det 
gjaldt grove voldsforbrytelser. Farligst er det for våre ungdommer som reker ute om 
natten mellom kl. 1.00 og 5.00. Særlig hvis de beveger seg i området rundt Rosen-
krantzgaten og Kirkegaten. Ellers kunne Hansen fortelle at narkotikaforbrytelsene 
(7%) og prostitusjon (minst 1500 prostituerte i Oslo!) var et økende problem. Vin-
ningsforbrytelser utgjør hele 59% av anmeldte forhold. Svært informativt! 

  
 
 
 
 

 

Perfect Attendance: 

            MARS 
          Ingen info 
foreligger!  

NB! Grunnet at denne spalten skal være informativ, vil den melde fra om de merkedagene som kommer  
Månedens merkedager:   Arne (Sødal)     ✳ 21./04. 
Arne (Eriksen)  ✳     6./04. Trygve (Strøm)  ✳ 23./04. 
Jan (Høeg)  ✳     6./04.❀❀ Arne (Torgersen)  ✳ 
25./04. 
Rolf Willy (Hansen) ✳   17./04.                  
 

 gutta på tur 
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http://holmenkollen.rotary.no 
 
Arbeidet med hjemmesiden på Internett ble startet i rotaryåret 1997/98, 
og med Karl Øyri som den drivende og skapende kraft. I dette året var 
Paul Johnsen fra Maridalen RK guvernør i Distrikt 2310, og med seg i 
sin stab hadde han Cato Mørch fra samme klubb som distriktssekretær. 
Distriktssekretæren hadde ansvaret for Guvernørens månedsbrev, og 
etter et av hans besøk i Holmenkollen RK ble det avtalt at tiden var 
inne for å lage en hjemmeside for D2310 der guvernørens månedsbrev 
kunne publiseres. Møte med Paul Johnsen ble avtalt i hans hjem på 
Bryn, der han stilte i hagen i full mundur med lysegrønn RI-jakke og 
guvernørkjede for fotografering med digitalt kamera med oppløsning på 
hele 500.000 megapixler.  
 
En hjemmeside for distriktet ble etablert, men det viste seg etter hvert at 
ambisjonen til Paul Johnsen ført og fremst var å etablere 
kommunikasjon i D2310 basert på epost. Oppdateringen av hjemme-
siden etter etableringen var sparsom, bortsett fra et sammendrag på 
engelsk. Det var tydelig at strategisk bruk av hjemmeside var i tidligste 
laget for de kommende guvernører i D2310, antagelig også i tidligste 
laget for mange av klubbene. 
 
På samme tid ble første hjemmeside for Holmenkollen RK etablert 
høsten 1997 på Tele2’s server i regi av Karl Øyri. Den kryptiske adres-
sen var http://home.c2i.net/~hoeyri. Selve adressen var nok med på å 
gjøre hjemmesiden utilgjengelig for rotarianere som ikke var familiære 
med Internett og datamaskiner.  Holmenkollen RK var blant de første 
rotaryklubbene i Norge som laget hjemmeside. Hjemmesiden ble ut-
viklet i softwaren FrontPage som statiske sider linket sammen i en web. 
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Hjemmesiden ble tidlig registrert i den internasjonale oversikten over 
rotaryklubbsider, og trafikken økte raskt til tusener av oppslag. Siden 
hadde tre rammer (frames), og besto av toppramme, sideramme på 
venstre side med navigasjonsknapper og et hovedfelt for tekst med 
klikkbare hyperlinker. Vår vimpel ble skannet inn og RI’s logo og 
rotaryårets temalogo inngikk som faste elementer i oppsettet. Etter et 
par år ble Macromedia Dreamwaver brukt som software. 
Hovedkategoriene på hjemmesiden var Program, Komiteer, Prosjekter, 
Rotary.no og In English. I tillegg ble Skiforeningen profilert, og deres 
webkamera fra arenaen i Holmenkollen har vært med på siden hele 
tiden. Informasjonen på hjemmesiden var stort sett statisk i de første 
årene bortsett fra oppdateringer av møteprogrammet og tilføying av nye 
prosjekter.  
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Etter hvert som Norsk Rotary Forum ble mer etablert, kom det en 
samlet plan for hjemmesider under domenet rotary.no. Klubbene fikk et 
landsdekkende tilbud basert på en teknologisk plattform som ga 
mulighet for dynamiske og databasebaserte hjemmesider hos det norske 
firmaet WebComputing. For en årlig kostnad på 1000 kroner fikk 
klubben en webplattform basert på et utvalg maler som kunne 
modifiseres. I tillegg til en egen adresse, http://holmenkollen.rotary.no, 
inneholdt plattformen et publiseringsverktøy, bildegalleri, linker, 
gjestebok, kalender og funksjonalitet for å lage en komplett 
hjemmeside for en rotary-klubb. I bunnen lå det en database som gjorde 
innholdet søkbart og dynamisk. 
 
Høsten 2004 da Frode Galtung var president besluttet styret i klubben at 
Norsk Rotary Forums plattform skulle brukes for å få en mer 
funksjonell hjemmeside. Som klubbens CICO (Club Information and 
Communication Officer) fikk Karl Øyri oppgaven med å etablere den 
nye siden. I rotaryåret 2004/2005 igangsatte Norsk Rotary Forum en 
konkurranse for å kåre landets beste hjemmeside for Rotaryklubber. 
Holmenkollen RK ble tildelt prisen for Beste Rotary Hjemmeside i 
Norge Rotaryåret 2004/5. Statistikken for trafikk på vår hjemmeside 
var i begynnelsen av september 2006: kBytes 1779932, visits 8366, 
pages 22457, files 88857 og hits 108953. 
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Medlemmer gjennom 25 år 
Klubben startet med 24 medlemmer, hvorav 8 fortsatt er med. Gjennom 
de 25 årene har vi hatt i alt 103 medlemmer. Ved 25-årsjubiléet er vi 45 
medlemmer.  
 
Gjennomsnittsalderen har jevnt og trutt beveget seg oppover og er nå 
59,1 år, med et standardavvik på 11,7 år. Vi har to kvinnelige 
medlemmer, de to første kom i 2002/2003. Praktisk talt alle med-
lemmene bor i nærområdet Vestre Aker Bydel.  
 
Fremmøteprosenten varierer sterkt, men var i det siste året, dvs. fra juli 
2005 til juni 2006 på gjennomsnittelig 51,8 pst. med et standardavvik 
på 7,7 pst. Høyeste fremmøte var 65% i mai 2006 og laveste var 41,7% 
i juli 2006. 
 
Listen nedenfor er ajourført primo januar 2007, og viser nåværende 
medlemmer – i uthevet skrift - og tidligere medlemmer med angivelse 
av året for medlemskap, og når medlemskapet eventuelt opphørte.  
 

Klubbens tidligere og nåværende medlemmer  
 

Etternavn Fornavn Opptatt Utgått 
Almquist Knut  82 97/98 
Astrup Jørgen 84/85  
Aubert Otto 88/89 94/95 
Berg Alf Roar 88/89 90/91 
Berg Aage 82 83/84 
Bergvoll Eirik 01/02 05/06 
Bjelke Jens 82/83 01/02† 
Bjønnes Svein 82 84/85 
Bjønness Nicolai 00/01 06/07 
Boe Harald W. 02/03  
Borch-Nielsen Caroline 03/04 05/06 
Borgersen Finn 82  
Bratz Ragnvald 82 98/99 
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Christensen Oddbjørn 88/89 92/93 
Clausen Jørn 92/93  
Danielsen Anders  82 06/07† 
Dehli Arne Kristian 84/85  
Dehli Bjarne 05/06  
Dyvik Hans Christian  96/97 05/06 
Eide Lars W. 87/88  
Eikanger Egil J. 82/83 89/90 
Eikeland Olav 83/84 86/87 
Eriksen Arne  94/95  
Fausko Petter 97/98 00/01 
Fredriksen Ole Martin 85/86  
Frostad Arve Bryhni 82 96/97 
Galtung Frode L. 82  
Geirdal Terje 00/01  
Germundson Gunnar  92/93  
Germundson Sigurd 01/02 05/06 
Gjelseth Pål 82 83/84 
Gran Henning 82 85/86 
Gulbrandsen Peter S. 82 02/03 
Hansen Rolf Willy 03/04 05/06 
Hasner Pål 84/85  
Hauge Kåre 06/07  
Hjorth Christian Bugge 82 86/87 
Holthe Kjell 96/97  
Holthe Jan Erik 98/99  
Horgen Trygve 87/88 92/93† 
Hunstad Einar Chr. 82  
Hunstad Thomas Chr. 00/01 06/07 
Hustad Carl Johan 87/88 02/03 
Høeg Jan 85/86  
Jahre Knut H. 85/86 01/02† 
Johannessen Sigurd "Totto" 82 92/93 
Jørgensen Odd 90/91 96/97 
Karlsen Kjell  82 88/89 
Kittilsen Nils H.  85/86  
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Klyve Petter 82  
Koch Per E. 94/95  
Kristoffersen Inge G. 95/96  
Krog Henry 82 84/85 
Larsen Anker  92/93 00/01 
Loennecken Christian 86/87, 92/93 90/91, 97/98 
Mangseth Trond 85/86  
Mathiesen Mogens 86/87 90/91 
Mittelbach Thomas 01/02  
Mjaaland Bjarne  82/83  
Moltzau Eric Chr. 97/98  
Morgenstierne Christian Fredrik 05/06  
Myhre Kjell Jonas 95/96 00/01 
Nergaard Leiv L. 84/85 99/00 
Nilsson Stig  91/92 02/03 
Nyhus Rolf 82 04/05 
Nærvik Bjørn 82 95/96 
Næss Pål Arne 91/92 97/98 
Oftedal Sven Inge 85/86 88/89† 
Opheim Torstein 91/92 02/03 
Ovesen Jack 03/04  
Pagh-Schou Ole 82/83 86/87 
Petersen Hauk 82  
Qvale Andreas  89/90 95/96 
Rossow Alf Chr. 82  
Ræder Haakonsen Gudrun  05/06  
Rødsten Tormod  85/86  
Samson Morten 86/87 00/01 
Sanne Arne-Petter 98/99 03/04 
Schrader-Nielsen Per 89/90 97/98 
Schumacher Trond  96/97  
Semmelmann Hans Petter 02/03  
Simonsen Jan B. 87/88  
Sjølyst Roy Allan 82 88/89 
Skajem Paul Arne "Nuppen" 95/96  
Sletten Bente 05/06  
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Skråning Gyrd 85/86 89/90 
Sonberg D.E. Claus 82 94/95† 
Sonberg D.Y. Claus 98/99 04/05 
Steen Emil 90/91 97/98 
Stoltenberg Lauritz 01/02  
Strøm Anniken 02/03 04/05 
Strøm Trygve S.  83/84, 89/90 85/86 
Strøm-Gundersen Ivar  06/07  
Sødal Arne 98/99  
Torgersen Arne E. 82/83  
Tønnessen Nils Jacob 82/83 02/03† 
Undall Tom  86/87  
Wahl Camilla 02/03 06/07 
Wahl Sigurd A. "Bossen" 82  
Weider Lars 83/84 01/02† 
Wollmann Bjarne  92/93 95/96 
Øyri Karl 96/97  

  


