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”Rotary arbeider for fred og forståelse mellom land og kulturer. 
Vårt lille norske samfunn har i mange år alt vært i endring. 

Det gode mangfoldet opptar oss og vi søker 
å gi vårt positive bidrag til samfunnet”.



Vår kjære Akersborg Rotaryklubb fyller 
60 år og jeg føler både stolthet og ydmykhet 
etter å ha overtatt stafettpinnen som klubbens
leder.

Rotary skal rulle videre og vårt formål og 
våre idealer forblir de samme. Vår verdens-
omspennende organisasjon har også som 
ambisjon å kunne gjenspeile endringene 
i den verden vi lever i. 

Rotary arbeider for fred og forståelse mellom
land og kulturer. Vårt lille norske samfunn har i mange år alt vært i endring. 
Det gode mangfoldet opptar oss og vi søker å gi vårt positive bidrag til samfunnet.

Et av våre største privilegier som Rotarianere er å kunne foreslå nye medlemmer. Med 
det flotte tilsiget av nye medlemmer som vår klubb nå opplever, er det naturlig å minne
hverandre om betydningen av det omsorgs- fulle fadderskapet. 

Skal vi lykkes utad med våre Rotary-prosjekter forutsetter det at vi ivaretar  og utvikler
videre  vårt ”indre liv”- vårt gode klubbmiljø.

”Service Above Self ” – det å gagne andre – må være mer enn et flott Rotary-motto som
vi henger på veggen. Vårt sentrale motto rommer i sannhet en hel livsholdning.  Å være
medlem av Akersborg Rotaryklubb og å gå regelmessig på alle klubbmøtene, er ikke
nødvendigvis det samme som å være en Rotarianer !

I jubileumsåret vil jeg oppfordre oss alle til å stille oss selv spørsmålet:

”Når ble jeg egentlig en Rotarianer?” 

Med Rotaryhilsen

Terje Engelhardtsen
Akersborg Rotaryklubb
President 2011-2012

Akersborg Rotary Klubb fyller 60 år
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Ved Distriktsguvermør 2011 / 2012 
Jon Henrik Leere 

Det er en ære og en glede å få sende en hilsen 
til klubben i forbindelse med 60-års jubileet. 
Akersborg ble til i en periode med sterk 
Rotaryvekst i Norge. Rotary kom til Norge 
og Norden med Oslo Rotaryklubb (RK), eller 
Kristiania som byen het den gang, i 1922. 
Oslo RK og København RK har i noe tid 
vært uenige om hvem som ble etablert først 
i Norden, men status har slik jeg har fått det

forklart, endt opp med Oslo. Da Akersborg ble stiftet, 3. Juli 1951 var det kun ett distrikt 
i Norge, og med klubbens charter, ble det totalt 50 klubber i landet. I dag består distrikt
2310, dvs klubber i Oslo, Asker, Bærum og Buskerud, av 55 klubber. 

Klubben er i dag en av ca 34 000 klubber fordelt på noe over 200 land. Distriktet jeg 
som guvernør representerer, er ett av ca 530 distrikter og ca 1,2 millioner medlemmer. 
I Norge representerer vårt distrikt, Rotary International (RI) Distrikt 2310, ett av 6. 
Jeg skriver ca fordi antall distrikter varier på lik linje med antall klubber. I Norge var 
det 7 distrikt, mens vi fra og med 1.7.2011 ble 6. Det nordligste distriktet tilfredsstilte
ikke kravet til RI som distrikt lenger; 1200 medlemmer fordelt på minimum 33 klubber.
Dette medførte at to distrikter måtte slås sammen. I 1951 da Akersborg ble etablert, var
det 7357 klubber, 349 867 medlemmer fordelt på 82 land. 

Flere av Akersborg sine mangeårige mannlige medlemmer har sett det som en betydelig
vitamininnsprøytning at klubben har fått inn engasjerte kvinnelige medlemmer. Dette har
styrket klubbens indre liv og eksterne aktiviteter betydelig. Kvinner i Rotary, dvs som
Rotarymedlemmer, ble først offisielt anerkjent i 1987. I dag er ca 10 % av alle rotarianere
kvinner. 

Det kunne kanskje ha vært annerledes fordi grunnleggeren av Rotary, Paul P. Harris,
hadde i sin tid (1904 -1905) en kjæreste med navn Grace som viste stor interesse for Paul
sin Rotary-tankegang. De var mer enn gode venner i en periode , og vurderte å gifte seg.
Den gang måtte brudens far forespørres, og svaret ble negativt, noe som medførte at Paul
valgte å avslutte forholdet. Paul Harris kommende hustru, Jean, ble hans gode venn og
støttespiller i hele hans Iiv frem til han døde i 1947. Det er veldig gledelig at noen av
Akersborg Rotary Klubbs mannlige medlemmer fremhever nettopp kvinnenes inntreden 
i klubben som en betydelig årsak til at klubben i dag fremstår som en hyggelig engasjert
klubb i tråd med Rotary sitt motto: "Service above self'. 

En hilsen til Akersborg Rotary Klubb



I RI-sammenheng har det vært tradisjon for at klubbene gjerne har hatt lokale, kanskje
nasjonale og internasjonale prosjekter. I 1985 ble dette endret da man så etter et større
prosjekt som kunne motivere og engasjere Rotarianere ”world wide” frem mot 100-års
markeringen av RI i 2005. Valget falt på poliosatsing, ett av 16 forslag som ble presentert
for RI-ledelsen. En av årsakene til at dette ble valgt, var fordi man hadde hatt et meget
vellykket prosjekt pa Philipinene i 1979. Da ble ca 6.3 millioner barn vaksinert mot syk-
dommen, og hvor resultatet ble en betydelig reduksjon i antall årlige utbrudd. Allerede 
10 år før RI satset på polio, var Akersborg RK delaktig i arbeidet. Flere av klubbens
medlemmer kjørte regelmessig poliorammede til behandling på slutten av 1960-årene. 

Akersborg Rotary Klubb har hatt både opp og nedturer på lik linje med de fleste andre
klubber. Klubben fremstår i dag som en vital og velfungerende klubb med engasjement 
på flere områder. Årets klubbpresident, Terje Engelhardtsen, er også leder av distriktets
Mangfoldskomité, en komité som i fjor samlet over 150 mennesker til et spennende og
givende møte i Oslo om ”mangfold i Norge”. Samme komite har vært sentral i dialog 
med NHO om bruk av Rotarianere som mentorer i Global Future, et NHO program for
talentmobilisering av personer fra andre kulturer til relevante posisjoner i norsk arbeidsliv. 

At temaet er særdeles viktig fikk Norge oppleve den 22. juli 2011, da en norsk ekstremist
drepte 8 personer i regjeringskvartalet og 69 på Utøya under AUF sitt årsmøte. Personen
viste seg å være meget anti-islamistisk og sto for den alvorligste forbrytelsen mot det
norske samfunn siden 2. verdenskrig. En roseparade og en minnemarkering på Rådhus-
plassen etter tragedien samlet ca 200 000 mennesker som tok avstand fra hans handlinger. 

Klubbens medlemmer har vist at "Service above self' er et motto som betyr mer enn 
kun festtaler. Dette har de også vist med eksempler ved blant annet å frakte poliorammede
til behandling på 60- og 70-tallet, gjennomføringen av RYLA (Rotary youth leadership
award) som arrangerende klubb på 1990 tallet, og ikke minst, internasjonalt prosjekt for
skolebarn i Kenya på 2000 tallet.

Mitt ønske for dagens - og fremtidige klubbmedlemmer; fortsett å sette Rotary sitt motto

"Service above self' i førersetet. 

Det betyr enormt mye for mottakerne av Rotary sine tjenester.

På vegne av RI District 2310 vil 
jeg gratulere klubben med 60 års 
jubileet nå i 2011 og ønsker 
dere alle en hyggelig markering.
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I Gimle Rotary’s beretningen for klubbåret 
1950/51, datert 16.4 1951  står det: 

“Klubben (Gimle) har av Guvernøren (Sigvald 
Jordfald) fått i oppdrag å organisere den nye 
Rotary Klubb, Oslo Nord, og arbeidet med 
dette er i god gjenge. Det antas at denne klubb 
kan komme i gang som provisional klubb etter 
sommerferien”.

Som fadder-klubb er Gimle Rotary Klubb stolte over å ha gjennomført dette oppdraget
med starten av Akersborg Rotary klubb så vellykket at  Akersborg fremdeles er en 
levende og inspirerende klubb, 60 år etter.

Nå er Akersborg i ferd med å modnes selv om den åpenbart er i den moderne tid med IT,
Internett, Webb etc., men viktigst, interessante medlemmer og spennende møter og en
antagelig lys fremtid.

Vi gratulerer Akersborg Rotary Klubb 
og alle dens medlemmer med 60 års-jubileet  
med gode ønsker for fremtiden.

Gimle Rotary Klubb
Ole Gunnar Selvaag
President

Vi gratulerer Akersborg Rotary Klubb
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MENY
ved 60-års jubiléet til

Akersborg Rotary Klubb
27. august 2011

Kl. 19.00
Vi møtes til en apéritif i Palmen.

Kl. 19.45
Middag i Restaurant Hogarth

Forrett:
Kamskjell

Persillerotpuré
Basilikumolje og tomatcoulis

Hovedrett:
Kalv Entrecóte

Grønne asparges, semitørket snacktomat
Pommes Anna

Timian sjy

Dessert:
Sjokolademousse fylt med crème Brulée

Kaffe 

Hvitvin:
Corallo Bianco - Casa Girelli

Rødvin:
Santa Julia Organica Malbec

Påfyll/ekstra serveres sammen med avéc 
i baren i Palmen etter middag

7



Akersborg i sønnavind
Melodi: Sønnavindsvalsen av Bjarne Amdahl (1903-68) 

Vår klubb ble til i sønnavind, 
i det som i dag heter Bristol Inn. 

Det ble vår første lekegrind 
og helt i fra start flommet solen derinn. 

Vi takker alle Gimles menn 
for fadderskap, råd og belæring, 
og Osloklubben var vår venn, 
en gjestebok kom i foræring. 

Frascati ble vårt neste hjem. 
Med Becker som vert skred jo klubben frem, 

med navn som Nansen, Diesen, Lund, 
så gjester og medlemmer nød hvert sekund. 

Men stedet brant og mangt strøk med, 
og slik kom den store forandring, 
vi flyttet rundt fra sted til sted,

og stadig var klubben på vandring.

Og sønnavinden ble litt kvass, 
den laget en hvirvel rundt Holbergs plass. 

Men hellet fulgte med oss lell, 
vi landet tilslutt på Europa Hotell. 

Ja, Akersborg er vel i mål. 
Vår førtiårsdag er henrundet. 
Vi drikker klubbens æresskål 

for sønnavind, fremgang og sunnhet.

Old Vic. til 40-årsjubileet. 
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Så gikk et nytt decennium, 
vi rundet sogar et millenium, 

Vi var på Grand med Fritzners Grill 
og Hogarth og Limelight med hygge og stil. 

Ja, klubben vår er god mot oss, 
den fremmer hos alle inn-sikten, 

her møter ingen for å slåss, 
og mange helt uansett plikten! 

Og klubben drives effektivt, 
(vår ledelse plukkes jo selektivt!) 

rekrutter har vi rikelig 
og kvinnene møter frem usvikelig. 

Vår jubel-president har satt 
for året et motto med fristil, 
vi fø1ger ham, det rimer ratt: 

"Med Rotary [pling-pling] som livsstil". 

Elisabeth S. R. til 50-årsjubileet.

Et tiår er igjen forbi 
og vi har påny hatt en aktiv tid. 
Mens ufred herjet her og der 

ga Akersborg trygghet og ro til enhver. 
Men, som vi sa i forr'ge vers: 
de ivrigste nå, de var jenter. 
Av slike kom det 5 til pers- 

og tok ansvar som presidenter! 

Elisabeth S. R. til 50-årsjubileet.
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Rotarysangen
Melodi: Jag tror, jag tror på sommaren 

Vi tror, vi tror på Rotary. 
Hva dette vennskap har å gi, 

er mere verd enn gods og gull. 
Ja, du får hele favnen full 
av åpenhjertet vennlighet, 
en absolutt selvfølgelighet 

som vi skal huske på hver dag 
i denne verdens stress og jag.

Paul Harris var en fremsynt mann. 
Men lite ante også han 
at hans ide ble så global 

med klubber målt i tusentall. 
Hans meget kjente grunnidé 
har ennu ingen rokket ved. 
Men ingen vet - om noen år 

er kona presidenten vår! 

Bak alvor må vi ha humør. 
Det gjør vel faktisk at vi tør 
stå opp hver dag og håpe på 
at verden fortsatt vil bestå. 
Vi er da født som optimist, 
vil ikke være sur og trist. 

Den tanken bør vi skåle på. 
Det gjør vi venner - her og nå. 
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Om å ta vare på hverandre
Melodi: Clementine 

Livet var så lett å leve 
hvis enhver på våres vei, 
smilende kom oss i møte: 

«Jeg vet noe godt om deg!»

Men, så si det, så jeg vet det, 
dagen får litt mer kulør. 

Du må leve mens du gjør det, 
du må vise at du tør. 

Og ber en deg om å hjelpe, 
sa si ja, og ikke nei. 

Det bor noe godt i alle, 
noen håper nå på deg. 

Men, så si det, så man vet det, 
dagen får litt mer kulør. 

Du må leve mens du gjør det, 
du må vise at du tør. 

Glem så ikke dette 1øsen 
helt i dagens hurlumhei, 

du vet noe godt om andre, 
jeg vet noe godt om deg. 

Og jeg si'r det, sa du vet det, 
dagen får litt mer kulør. 

Vi må leve mens vi gjør det, 
vi må vise at vi tør.
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La oss leve
La oss leve for hverandre 
og ta vare på den tid vi har 
La oss leve for hverandre. 

Livet selv vil gi det rette svar. 

Det hender ofte at livet gir 
små slag og motgang som kanskje svir. 
Det fins en mening med alt som skjer, 
men hårde ord de bare ødelegger mer 

La oss leve for hverandre 
og ta vare på den tid vi har 
La oss leve for hverandre. 

Livet selv vil gi det rette svar. 

Hvem kan forklare og gi et svar 
på alle spørsmål vi ofte har, 

hvis man kan glemme og være steil 
går det an å leve av hverandres feil. 

La oss leve for hverandre 
og ta vare på den tid vi har 
La oss leve for hverandre. 

Livet selv vil gi det rette svar. 
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Deltagere
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Petra Synnøve Austenå

Peter A. Blystad
Mette Lindholm 

Inger Bordewick
Eivind Bordewick

Arne Bruusgaard
Mette Bruusgaard

Ellen Brinchmann Eben
Stein Husby

Terje Engelhardtsen
Wenche Lindemann

Per Ivar Grenness
Tove Seberg

Anton Hauge
Tone Hauge

Grete Horntvedt

Eva R. Karal

Clas M. Kjølberg
Maria B. Belle

Angelika Kruse-Jensen
Christian Kruse-Jensen

Liss Røvik Laan
Robert Laan

Jon Henrik Leere
Gunhild Henriksen Leere

Kari Lærum

Erik Owe
Kari Bjørstein

Elisabeth Sigmundstad Robertsen
Robert Robertsen

Grethe Rønning-Arnesen
Odd Rønning-Arnesen

Else Syse

Ole Gunnar Selvaag

Ragnhild Svendsen

Jan Inge Thesen

Knut-Magnar Aanestad

Lasse Johan Aarnæs
Hilde Elisabet Aarnæs



Klubben blir til
Av Victor Schlytter

For tyve år siden skrev vårt medlem Victor Schlytter (1906-1996) en lengre beretning 
om hvorledes Rotary  i sin tid ble startet, hvordan Rotary kom til Norge, og hva som 
var bakgrunnsmusikken for stiftelsen av Akersborg Rotary Klubb. 
Victor var klubbens husdikter og i sine yngre år var han med i swinggruppen Sixpence,
som blant annet spilte på Slottet  på en fest der dronning Maud var vertinne. Under
krigen var Schlytter Milorgmann samtidig som han var journalist i Aftenposten under

psevdonymet Frode i den sagainspirerte spalten
”Sagaen sier....” Han skrev også petitvers under
psevdonymet Phy, og andre pseudonym han brukte
var Mosquito og Vic. Under krigen forfattet han
også, under navnet Jo Vist, korte humoristiske 
utgivelser. Han begynte i ukebladet Allers i 1946 
og ble sjefredaktør i 1953. En stilling han hadde
inntil sin pensjonering i 1976. 

Vi gjengir her, i en forkortet versjon, Victors 
beretning om klubbens stiftelse:

Om Rotary International formerer seg ved knoppskyting eller eggdeling skal være usagt.
Men en fenomenal forplantningsevne må ha ligget i organisasjonens idé, en formerings-
eksplosjon som grunnleggeren, Paul Harris neppe kunne ha drømt om. Han var selv en
nøktern og jordnær sakfører i Chicago. Det var rent praktiske, forretningsmessige tanker
som fikk ham til, den 23. februar 1905, å be sammen tre venner på sitt kontor. De tre 
var Silvester Schiele, assurandør, Gustavus Loehr, grubeingeniør og Hiram Schorye,
skredder. Paul Harris brettet ut sin plan, å stifte en klubb hvor det bare skulle være ett
medlem fra hvert yrke eller hver bransje. Og vennene bifalt planen. Møtene skulle til å
begynne med avholdes som lunsjmøter på medlemmenes respektive kontorer, og derav
oppsto navnet Rotary. I løpet av stiftelsesåret nådde klubben opp i 30 medlemmer, som
åpenbart trivdes og så sin næringsinteresse tjent med å møte folk fra alle yrker.

Imidlertid gikk det hele tre år innen Rotaryklubb nr. 2 ble opprettet – det skjedde i San
Francisco, men så begynte det å gli. I 1910 var det blitt 10 klubber, og det første store
fellesmøtet, kalt konvensjon, ble arrangert det året i Chicago. Klubbene begynte nå å
vokse ut over USAs grenser, til Canada, England, Eire og videre til alle fem verdensdeler.

På konvensjonen i Portland i 1911 hendte det noe bemerkelses verdig. En handelsskole-
bestyrer ved navn Fredrick Sheldon lanserte Rotary-bevegelsens slagord:
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«He profits most who serves best.»

Etter det var kremmesjelenes begrunnelse borte, og Rotary var blitt en etisk bevegelse.

Rotary kom merkelig tidlig til Norge. Oslo Rotary Klubb fikk charter nr. 1211, som det
aller første i Norden. Det var en norsk-amerikaner, senator og apoteker Olaf M. Oleson
fra en Rotaryklubb i Iowa, som besøkte Norge og tok kontakt med gamle venner. Han
henstilte til sin nevø, daværende kaptein i Garden, Ola Five, å prøve å få i stand en klubb 
i Kristiania. Året var 1921. Den 13. oktober ble det konstituert en organisasjonskomité 
på 9 medlemmer.

Kristiania Rotary Klubb ble konstituert i februar 1922 med 13 medlemmer, og overretts-
sakfører og translatør Trygve H. Wegge ble valgt til formann. 21. april ble det besluttet 
å søke om opptakelse i Rotary International, og innvilgelsen kom 1. juni 1922, som ble
klubbens charterdato.

Vi springer til 1950, da Kristiania Rotary Klubb foreslo opprettet tre nye klubber i Oslo,
og samtidig inndele byen i sektorer. De tre klubbene var Gimle, Akersborg og Ekeberg.
Gimle ble opprettet 28. oktober 1950, Akersborg 3. juli 1951 og Ekeberg 5. februar 1952.
Gimle og Ekeberg fikk Oslo-klubben som faddere, mens Akersborg fikk Gimle til den
verdighet. Vi kan fortelle hvordan det foregikk.

Gimle avholdt sin charterfest den 7. desember 1950. Daværende guvernør, Sigvald
Jorfald, påla i sin tale ved middagen klubben å arbeide for en ny klubb i byens nordre 
distrikt. Det ble nedsatt en komité bestående av Rolf Riise, Haakon Dahm-Simonsen,
Einar Dybing, Erling Trier og John Møllhausen. Komitéen utarbeidet en liste over klas-
sifikasjoner som den syntes burde dekkes i Oslo nord. Nå fulgte en rekke møter hvor 
tidligere guvernører Jorfald og Rode, Thor Bjørn Schyberg i Oslo-klubben, og president
og sekretær i Gimle, Finn Alexander og Einar Dybing, ga orientering om Rotary.

Det forelå hele 18 forslag til navn på den nye klubben, og en rekke avstemninger måtte
til før man kunne enes om navnet Akersborg. Det var et velklingende navn med historisk
sus over. AKER favnet fra gammelt av alt man kunne se fra fjorden til åsene omkring
byen, og BORG – borgen som skulle verne om Aker. Tidlig på 1300-tallet bestemte
Håkon Magnusson at det skulle bygges en sterk og solid Borg på Akersneset. Den fikk
navnet Akersborg. Først da Dronning Margrethe Valdemarsdatter tok borgen til fast bolig
ble navnet endret til det vi i dag kjenner som Akershus. I dagens Oslo vil gaten "Akers-
borg Terrasse" bak Ullevål sykehus og bygården "Akersborg" i Cort Adlersgt 12 danne en
ramme innenfor hvilken de fleste medlemmene i Akersborg Rotary Klubb har sitt arbeids-
sted. AKER er det eldste gårdsnavnet i Osloområdet og går tilbake til eldre jernalder.
Gården Aker lå der hvor Gamle Aker Kirke ligger i dag, og var delt i to; Store Aker og
Lille Aker. Gårdene ble gitt i gave til Nonneseter Kloster, men ble overtatt av kongen. Fra
1602 tjente gårdene som avlsgårder for Akershus slotts forsyning av landbruksprodukter. 
I 1629 ble gårdene lagt ut til bymark for Christiania. Aker herred omsluttet byen Oslo på
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alle sider; store deler av Nordmarka, Østmarka og de nærmete øyene i fjorden og utgjorde
i 1948 et 27 ganger så stort areal som byen Oslo. Det er god klang i navnet Akersborg –
liksom i Akershus – og vi har all grunn til å være tilfreds med valget.

Den 19. juni ble det sendt ansøkning om opptakelse i Rotary Inter national og allerede 
8. juli fikk klubben følgende telegram fra Jorfald:

«Akersborg opptatt i Rotary International 3/7.
Gratulerer. Klubben hilses. Jorfald.»

Den 28. september 1951 arrangertes charterfesten på restaurant Georges. Vi har oppbevart
Akersborgs første gjestebok, for øvrig en gave fra Gunnar B. Lampe, den gang president 
i Oslo Rotary Klubb, hvor samtlige gjester m/fruer satte sin signatur.

Vi siterer fra «Rotary-meddelelse» nr. 14:
«Charterfesten fant sted i høytidelige former i nærvær av 83 rotari anere med damer.
Charteret ble overrakt av Past Governor Leif S. Rode, og under fadderskap av tidligere
president Riise i Gimle. Høytideligheten i forbindelse med overrekkelsen av Charteret, 
ut deling av Rotary-knappen til medlemmene og overrekkelsen av  hilsener og gaver gjorde
dypt inntrykk på medlemmene. Den etterfølgende meget vellykkede fest med anslående
taler gjorde at alle  tilstedeværende er blitt et verdifullt minne rikere.»

Så var vi altså behørig etablert.
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Et lite resymé

Vi lar de siste 10 presidentene få ordet...
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Min presidentperiode var i 2001-2002, som jeg opplevet 
som nokså hektisk. Vi var 40 medlemmer, og det ble 
arrangert 50-års jubileum. Dette ble en stilfull fest, som 
fant sted i Merkantile Klubbs lokaler i Oscars gate, med 
Distriksguvernør og presidenter fra fadderklubb samt 
enkelte andre som vi hadde god kontakt med. 

Det ble delt ut Paul Harris til vårt medlem, maleren Per 
Remfeldt for fortjenestefullt virke for klubben. Jeg gjorde
et heldig valg da jeg utpekte Clas Kjølberg til ansvarlig 
for programkomiteen. Han gjorde en formidabel innsats. 

Det ble en rekke strålende kåserier og ingen foredragsholdere sviktet uten at Clas hadde
en backup. Medlemmene ble fóret med sitater fra Havamal, såvel i presidentens måneds-
brev, som i møtene. 

I min presidentperioden ble det også fullført et prosjekt med bygging av et hardt tiltrengt
klasserom i Mureru Primary School i Narumoru. Dette lå i Nord-Kenya. To av klubbens
medlemmer reiste dit for egen regning bl a for a levere fra seg bidraget. Dette var da det
var stor korrupsjon i landet og mye av midlene kunne ellers ha forsvunnet underveis. 
De bragte også med seg fotballer og tegneutstyr, som det var stor mangel på i landet.

Presidentens månedsbrev, som den gang ble sendt medlemmene på papir, inne- holdt også
et referat fra de gode kaseriene i medlemsmøtene. 

Jeg opplevet perioden som et interessant Rotaryår. 

2001 - 2002 President Bjørn Walter Magnussen

STYRE 2001 - 2002

President: Bjørn Walter Magnussen
Innk.president: Finn Chr Biering
Past president: Tom Arne Enstad
Klubbsekretær: Elisabeth Sigmundstad 

Robertsen
Kasserer: Odd Rønning-Arnesen
Styremedlem: Thomas Willoch
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Fra min presidentperiode vil jeg trekke frem noen opp-
levelser som har brent seg inn i netthinnen. Den første, 
og kanskje den største, var vår tur til Svolvær i Lofoten. 
Her fikk vi oppleve alle 4 årstider under vårt opphold, 
i et mektig landskap som nesten tok pusten fra oss. 
Vi fikk oppleve kunst og kultur og ikke minst
båttur på Lofothavet. Et minne for livet.

Blant de ting som engasjerte klubben i min presidentperiode 
var det to ting som skilte seg ut; den ene var vår anstrengelse 
for å bidra til Polio Plus kamp for endelig å utrydde polio, og 
den andre var vår kampanje for fattige barn i Montevideo 
i Uruguay. For Polio Plus hadde vi vårt vinlotteri som innbrakte betydelige beløp. På det
siste møte i perioden loddet vi også ut mitt silkeslips som en ekstragevinst. 

Aksjonen for fattige barn i Montevideo kom i stand i samarbeid med vårt tidligere
medlem Miriam Ferraz. Målet med aksjonen var at vi skulle samle inn midler som kunne
dekke varme måltider til gatebarn i Montevideo�s slumstrøk.

Det som ble spesielt for min tid som president var at jeg forberedte grunnen for en
kvinnelig President i klubben. Jeg var derfor både stolt og glad da jeg kunne overlate 
ledelsen av klubben til Grete Horntvedt. Med dette markerte vi for alvor at kvinnene 
ble vurdert som likeverdige i en Rotary-klubb.

Men det var ikke bare hyggelige ting i min periode som president. Jeg husker at vi slet
med å verve nye medlemmer, med dårlig fremmøte og også med å holde på medlemmer.
Av foredrag i mitt presidentår bør nevnes Einar Eiks foredrag om sine inntrykk fra Kenya,
Per Bjørgans selvopplevede  krigshistoriske tilbakeblikk på Finnmark i flammer under
siste fase av verdenskrigen og Johan Mohr�s foredrag om oljeutvinning på store havdyp.

Jeg opplevet min periode som et 
både lærerikt og interessant Rotaryår.

2002 - 2003 President Finn Chr. Biering

STYRE 2002 - 2003

President: Finn Chr. Biering
Visepresident: Grete Horntvedt
Past president: Bjørn W. Magnussen
Kasserer: Odd Rønning-Arnesen
Klubbsekretær: Elisabeth Sigmundstad 

Robertsen
Styremedlem: Clas M. Kjølberg
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Min presidentperiode var i 2001-2002, som jeg opplevet 
Dette blir et ganske personlig tilbakeblikk på mitt år som 
president i Akersborg Rotary. Det jeg husker best fra dette
året er stolthet og ydmykhet over å bli valgt som den 
første kvinnelige president i en av Oslos eldste Rotary-
klubber. Akersborg Rotary var tidlig ute med å åpne for 
kvinner i foreningen, og det har hatt betydning for mange 
som har blitt medlemmer av Akersborg – både kvinner 
og menn.

Dette året ble ganske spesielt fordi jeg var rektor på Treider privatskole og tenkte at etter
mange års krevende politisk aktivitet, skulle jeg konsentrere meg om noe helt annet.  
Jeg trodde derfor ar jeg kunne gjøre en helhjertet innsats for Akersborg Rotary i mitt
presidentår. Da byrådsleder Erling Lae ringte om høsten og ba om at jeg igjen ble byråd
for byutvikling, ble ønsket om å kunne påvirke en god utvikling av Oslo som stod foran 
store oppgaver med bl.a. utvikling av sjøsiden, Groruddalen og Ensjø-byen for stor. Jeg
måtte dele min tid mellom by-rådsvervet og Akersborg Rotary. Jeg husker bl.a. at jeg
stakk av fra et bystyremøte for å lede møte i Akersborg Rotary.

Til tross for en krevende situasjon fikk foreningen stort sett forholdsvis god oppslutning
om møtene. Interessante foredragsholdere og innhold i møtene har alltid vært Akersborgs
varemerke, og komiteen som sørget for det faglige innhold i møtene hadde gjort en
usedvanlig god jobb i mitt presidentår. Det er jeg takknemlig for.

Akersborg Rotary deltok også i Røde Kors og Treider privatskoles prosjekt 
med å bringe ungdom fra Norge og land på Balkan sammen for å lære 
å leve fredfylt med hverandre. 

I mitt presidentår var Akersborg Rotary vertskap 
for Group Study Exchange, med ungdom fra USA. 
Et prosjekt som var givende for Akersborg, men 
kanskje spesielt for vertskapsfamiliene som 
velvillig stilte opp.

2003 - 2004 President Grete Horntvedt

STYRE 2003 - 2004

President: Grete Horntvedt  
Visepresident: Clas M. Kjølberg  
Past President: Finn Chr. Biering  
Klubbsekretær: Kjell D. Bjerkelund 
Kasserer: Per Meinich   
Styremedlem: Ellen B. Eben 
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Jeg prioriterte foredragsholdere, hvor temaene skulle 
represen- tere de fleste interesser som vitenskap innen 
medisin, ekstrem- vær, økonomi, touch av ekstremturer, 
næringsliv og endelig offentlige holdninger til EU, 
politikk og samfunn. 

Mange interessante foredrag viI bli husket, men jeg viI 
aIlikevel spesielt nevne foredraget til statsmeteorolog/forsker 
Ole Nilsen som snakket om ekstreme værsystemer som vil 
øke i styrke, omfang og antall, kanskje særlig fordi vi hugger 
ned skogen og endrer naturens forutsetninger. Værsystemer 
som får konsekvenser for aIle på kloden, hvor havnivåer 
endres og akutte situasjoner som eksempelvis tsunamier oppstår. 
Vi fikk en påmninnelse 2. juledag 2004. 

Det fantastiske med foredragsholdere i Rotary er den sannsynlige nærheten til sannheten
som vi aldri får kunnskap om i media. I en lukket forsamling tør man ta litt avstand til
diplomatiske ord og uttrykksformer som for mange virker patetiske. Nærmere sannheten
kommer man sjelden, vil jeg tro og mene! 

Jeg minnes presidenttiden med glede! 

2004 - 2005 President Clas M. Kjølberg

STYRE 2004 - 2005

President: Clas M. Kjølberg
Visepresident: Per-Egill Frostmann
Past President: Grete Horntvedt
Klubbsekretær: Synnøve Austenå
Kasserer: Kari Lærum
Styremedlem: Per Meinich
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Rotaryåret startet med to bli-kjent-middager hjemme hos 
presidenten i ”Veslekroken”.

I løpet av året møtte anslagsvis 514 medlemmer og 125 
gjester på møtene. To nye medlemmer ble tatt opp, slik at 
klubben i alt hadde 38 medlemmer. Leif Johansen ble ut
nevnt som æresmedlem.

Klubbens indre liv ble myket opp ved at innkommende 
president foreslo ritualet med å tenne et lys for en god sak
ved møtenes begynnelse. Vi begynte å servere te og kaffe 
i møtene. Ledsagere ble invitert til teaterbesøk, og lute-

fiskaften som ble holdt i Oslo Sjømannsforenings selskapslokaler. Klubben sendte én
ungdom til RYLA som er et meget bra lederutdanningstiltak med høy faglig standard, for
unge ledere. En gruppe på ni europeiske ungdommer ble, gjennom Rotarys Ungdoms-
utveksling, tatt i mot av klubbens medlemmer, innkvartert og gitt en opplevelsesrik uke i
landets hovedstad. Lærerikt og veldig hyggelig for oss som var involvert.

Hovedtema for rotaryåret var Etikk. Først ut var filosof Henrik Syse med Etikk i
hverdagen – det gode liv. Så fulgte Advokatetikk, Legeetikk og Etikk i forsvaret før det ble
rundet av med Atle Rønning Arnesen’s tale om Etikk i filosofien ved presidentskiftet 
19. juni 2006 i Kongerommet på Grand. Andre foredrag som etterlot sterke inntrykk var: 
Der livet skjelver ved prest Helge Fisknes fra Kirkens Bymisjon, Uutholdelige liv og
Gatejuristens arbeid blant ’gatefolket’. Professor dr. juris Erling Selvig tok oss med på et
Streiftog i Sjøretten, Fengselsstraff som Speil ved Professor Nils Christie og En tidligere 
finansministers betraktninger ved stortingsrepresentant Per-Kristian Foss.

I løpet av året ble det utarbeidet Vedtekter for Akersborg Rotary Klubb, og det ble
fokusert på fadder-veiledning – et viktig tiltak for å ivareta våre nye medlemmer. 
Vi fikk laget klubbens hjemmeside på Internet, 
som var i drift fra 28. februar 2006.

I 2006 var Rotary International Convention 
lagt til København i perioden 11. – 14. juni 
med tittel ”Bridging the world” var det et 
samarbeid mellom København og Malmø. 
Presidenten fikk anledning til å delta noen 
av dagene som en avrunding på presidentåret. 

2005 - 2006 President Kari Lærum

STYRE 2005 - 2006

President: Kari Lærum
Visepresident: Lars-Anders Lorvik
Past President: Clas M. Kjølberg
Klubbsekretær: Grethe Rønning-Arnesen
Kasserer:          Inger Raagholt
Styremedlem:   Knut-Magnar Aanestad



Det var fantastisk å oppleve hvordan man som rotarymedlem i en liten klubb i
Norge er en del av et verdensomspennende nettverk. 17 000 mennesker fra
hele verden deltok. En høytidelig og betagende flaggborg fra alle landene inn-
ledet begivenhetsrike dager og visualiserte på en sterk måte hvor omfattende
og mangfoldig Rotary er.

Et annet høydepunkt var Nobelmiddagen som ble arrangert i det ærverdige Malmø Råd-
hus fra 1546. Kammermusikere og riddere tok i mot oss utenfor rådhuset, og det fortsatte
i samme overdådige stil hele kvelden igjennom – et arrangement med estetiske,
kulinariske og kulturelle høydepunkter.

En fin middag på Grand i forbindelse med presidentskiftet med vakkert dekket bord, god
mat, hyggelig rotaryvenner og muntre taler satte punktum for et innholdsrikt år.
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Et år med fokus på ledelsesfilosofi, ledelse og leder-
utvikling samt felles lokal kulturdeltagelse, og øket 
samhold med middag siste mandag i hver måned 
i Grand Cafe. 

”Rotary-året” presentert med et aktivitetshjul som 
planleggingskallender slik at alle kunne være i forkant 
med hensyn til klubbens oppgaver internt og eksternt. 
Kontigenten øket for å dekke utgifter til kaffe for 
medlemmer og gjester. På den måten ”sparer” klubben 
penger på lavt fremmøte i stedet for å tape penger på 
bestilt kaffe som ikke blir solgt. Vi takket Grand hotel 
for deres bidrag til ta vare på klubben ved å tildele 
Paul Harris til adm.dir  Haslerud.

Foredragsholdere som fokuserte på ledelse, filosofi og kultur var Steinar Bjartveit fra
kurset ”Ledelse, Makt og Mening” på B.I, Operasjef Bjørn Simensen ”Om å bygge og
lede en Opera”, Forfatter Leif Gjerland med sitt foredrag om ”Oslos merkverdige by-
utvikling” fulgt av byvandring, ”Norsk Kulturarv” ved Grethe Horntvedt og ”Smøring, 
er det korrupsjon”, ved Økokrims Pernille Stoerman Næss. ”Utfordringer med ledelse av
større samfunnsorganisasjoner” ved leder av HSH Vibeke Hammer Madsen, Siv Jensen
fra FRP, adm dir. Finn Johansen fra Vann og Avløpsetaten og Norsk Helsepolitikks utford-
ringer ble belyst av Per Meinich.  Elbjørg Løwer holdt foredrag om ”Å tørre” som be-
skriver utfordringen om å gå fra kunstner og keramiker til å bli forsvarsminister. Mange
ledere har bakgrunn fra politikk og samfunnsliv, men i god Rotary-ånd fremmet ingen av
deltakerne politiske synspunkter – heller ikke Siv Jensen som fokuserte på utfordringene
ved å lede ”innsatte” (valgte) og ansatte i partiorganisasjonen.

Teaterbesøk med omvisning i Nationalteateret 
før forestillingen ”Gjengangere” og besøk 
i operaen for å se Barbereren i Sevilla.

På slutten av Rotaryåret gjennomførte vi en 
intern spørreundersøkelse som ble lagt til grunn 
for evaluering av klubbens indre liv. Sommer-
avslutningen ble holdt i trivelig lag på hytta 
i Grevlingveien 3 på Langebåt/Drøbaksundet.

2006 - 2007 President Lars-Anders Lorvik

STYRE 2006 - 2007

President: Lars-Anders Lorvik
Visepresident: Elisabeth Sigmundstad 

Robertsen
Past President: Kari Lærum
Klubbsekretær: Grethe Rønning-Arnesen
Kasserer:           Inger Raagholt
Styremedlemer: Knut-Magnar Aanestad

Ingegerd Espås 
Ellen B. Eben
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RI President 2007-2008 Wilfred J. Wilkinsons motto for 
Rotaryåret 2007-2008 var  

”ROTARY  SHARES”.

I norsk oversettelse : Rotarianere deler
- vi deler av vår tid
- vi deler av våre ressurser
- vi deler av våre midler
- vi deler av vår omtanke 
- vi deler av vår kjærlighet

I Akersborg RK lå forholdene til rette for å kunne følge opp denne utfordring. Jeg så det
som min oppgave å oppmuntre og arbeide for å  ivareta Rotays formål og idealer. For å
holde medlemmene oppdatert med aktiviteter i egen klubb og nytt fra distriktet, sendte
jeg  hver  måned ut månedsbrev .

En av klubbens oppgaver for 2007- 2008 var å innføre ny lederskapsplan i henhold til
Rotarys målsetting. Det ble fulgt opp via aktivt komitearbeid, dvs. alle medlemmene ble
plassert i komiteer med hver sitt arbeidsområde, 5 forskjellige komiteer. 

Som eksempel kan nevnes serviceprosjektkomiteen som arbeidet med Sri Lanka-pro-
sjektet. Med kr. 12.000,- i støtte fra Distriktets tiltaksfond, kr 8.500,- i gaver fra private
givere  og bidrag fra Akersborg Rotary klubb kr 3.500,-, til sammen  kr 24.000,- ble 
beløpet overført til drift av et barnehjem på Sri Lanka. På klubbens julemøte 17.12.2007
ble innsamlet beløp kr 6.000,- (takket være  utlodning og auksjon av diverse gode gjen-
stander)  gitt som gave til Frelsesarmeen. 

Rotary Ungdomsprogram  -  Round Trips
Vår klubb var en av vertsklubbene i D 2310  for  
Round Trip  august 2007. 10 ungdommer, fra 
16 til 20 år fra 10 forskjellige land, kom til Oslo 
i Rotary-regi. Undertegnede, som en av verts-
familiene, fikk gleden av å følge ungdommene 
under deres besøk i Oslo, hvor de skulle bli kjent 
med Norges hovedstad. Det var interessant og 
nyttig  å registrere hvordan de unge fra 10 
forskjellige land fort  fant tonen seg imellom.  
De hadde mange spørsmål  og stor interesse for 

Forts. neste side

2007 - 2008 President Elisabeth Sigmundstad Robertsen

STYRE 2007 - 2008

President: Elisabeth Sigmundstad 
Robertsen

Innk. president:Knut-Magnar Aanestad
Past President: Lars-Anders Lorvik
Klubbsekretær: Grethe Rønning-Arnesen
Kasserer: Ingegerd Espås
Styremedlem: Helge Heier
Styremedlem: Inger Bordewick
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å lære norsk kultur og  tradisjon  å kjenne. Interessen omfattet også politikk og styreform.
Det internasjonale tiltaket Round Trips  er et godt tilbud  innen ungdomsutveksling og
internasjonalt arbeid. Vi tok i mot gjester og Akersborg RK var  også  på reise.  Rotary-
turen i april 2008,  for medlemmer og ledsagere, gikk til Krakow, Polen. 

I  2007-2008  fikk Akersborg Rotary klubb  medlemsmatrikkel med bl.a. foto og person-
lige opplysninger om  hver enkelt medlem. Det har vist seg å være en nyttig folder, som 
er blitt  utgitt  og oppdatert hvert år  fra 2007 – 2008. Etter at nødvendige dokumenter var
sendt til Brønnøysundregistrene, ble Akersborg RK tildelt organisasjonsnummer i 2008. 

I løpet av året var det  39 mandagsmøter og hvert møte hadde i tillegg til foredrag orien-
tering om aktuelle Rotarysaker og  3-minutt–innlegg. Det var ingen ”rød tråd” i program-
valget. 39 foredrag utgjorde et bredt utvalg av temaer,  aktuelle og interessante tema ble
belyst av dyktige foredragsholdere. Dette er tema som var aktuelle  i 2007-08,  og som 
ble ytterligere opplyst via foredrag i Rotary: I forbindelse med NAV-reformen var prof. 
dr. juris. Asbjørn Kjønstad vår gjest og ga oss innføring i ”Viktige endringer i folke-
trygdsystemet.” Sivilingeniør Robert Laan orienterte om ”Snøhvitprosjektet. Eventyret 
på Melkøya, Hammerfest”. ”Hvorfor er shipping så viktig for Norge?” Direktør Arvid
Gusland, Norges Rederiforbund. Forsker Henrik Syse gjorde  oss kjent med ”Etikk i 
Oljefondet”. Det nærmet seg presidentvalg, og journalist Bjørn Hansen, NRK,  ga oss 
et innsiktfullt foredrag om ”Det amerikanske presidentvalget”. Professsor, dr. juris. 
Carl A. Fleischer var foredragsholder over temaet: ”Korrupsjonskultur, kammeraderi 
og fusk som juridiske virkemidler i dagens Norge”.

Klimaendringer  var et aktuelt tema, spesielt etter at leder for FN’s klimapanel, dr. R. 
Pachanuri og Al Gore mottok Nobels fredspris for 2007.  I tillegg til at Akersborg var
invitert til møte og foredrag med dr. Pachauri, i regi av Skøyen RK  i Gamle Logen, ble
temaet belyst av direktør Eivald Røren i foredrag i vår klubb med tittel: ”Klimaendring –
vår tidsutfordring. Hvorfor og hvordan kan vi bidra?”

Kunst, kultur og helse  fikk også oppmerksomhet gjennom foredrag og musikk  ved Kjell
Hillveg  om ”Mozarts operaer”. ”Edvard Grieg og Dreyfusaffæren” ble belyst av profes-
sor Harald Herresthal og forfatter Halgrim Berg var opptatt av ”Vestens verdier under
press fra Islam”. Professor Gunnar Huseby lærte oss mye om ”Friske og syke ledd”.
Vårt eget kunnskapsrike medlem, professor, dr. med Anton Hauge,   og stilte spørsmålet
”Økoturisme – er det bra for naturen?” En vakker forsommerdag hadde vi omvisning 
på Akershus Festning v/cicerone Janne Wilberg.

Jeg ser tilbake på mitt presidentår  som et lærerikt, innholdsrikt  og interessant
år takket være positivt samarbeid og støtte fra alle medlemmene.

Aktiviteter, representasjon, kurs, turer, sosiale arrangementer, vennskap, fellesskap og
mangfold beriker våre liv som Rotarianere og gir mye glede og påminnelse i vår streben
på ”Å gagne andre.”
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Rotaryåret 2008-2009 startet opp i august etter en god 
sommerferie. Vanen tro var det lagt ned mye godt arbeid 
i å sy sammen et fantastisk innholdsrikt program med 
innhold av høy kvalitet. Første halvårs store event var 
likevel klubbens deltakelse i Zulufadder-prosjektet. 

Dette var et prosjekt som ble gjennomført i samhandling 
mellom alle sentrumsklubbene i Oslo. Hovedformålet 
med prosjektet var å samle inn midler til Mari Maurstads 
hjelpeprosjekt for Zulu-barna. Dette ble gjort gjennom 
flere tiltak slik som sponsing av hus, salg av donerte 
gjenstander gjennom Blomqvists nettauksjon. 

Prosjektet ble avsluttet med et fantastisk show med en rekke frivillige toppartister på
Latter.  Halvåret ble avsluttet med en stemningsfull juleavslutning i Bjarne Steinleins
kantine på bankplassen. Her kom medlemmenes skjulte talenter frem gjennom resitering
av dikt og sang. 

Vårens program stod ikke noe tilbake fra høstens program. Særlig to møter 
utmerket seg med høy deltakelse og stort engasjement. 

Det første var Per Kristian Foss som holdt et glitrende innlegg om finanskrisen som vi
stod midt i på dette tidspunktet. Det andre var Christian Borchs kåseri med tittel ”Vår tid,
vår tone, om retorikk og politikk, reklame, juks og illusjoner”. Også dette halvåret hadde
en hovedevent, nemlig at vi var vertskap til en gruppe GSE-studenter fra Sør-Korea. 
Våre medlemmer sørget for at de fikk en minneverdig avslutning på sitt norgesopphold
med variert sightseeing, gode bedriftsbesøk, møte med ordfører Fabian Stang og en verdig

avslutningsfest. Ved farvel på Gardermoen fikk 
Akersborg de beste skussmål. 

Året ble tradisjonen tro avsluttet med en fest
hos avtroppende president Knut-Magnar 
Aanestad med formell overlevering av vervet 
til den nye presidenten, Eva Karal. 

Festen hadde godt oppmøte og stemningen 
var som alltid god når Akersborgere møtes.

2008 - 2009 President Knut-Magnar Aanestad

STYRE 2008 - 2009

President: Knut-Magnar Aanestad
Innk. President: Eva R. Karal
Past President: Elisabeth Sigmundstad 

Robertsen
Klubbsekretær:  Liss Røvik Laan
Kasserer: Inger Bordewick
Styremedlem:     Arne Bruusgaard



I dette året har klubben vært i en konsolideringsfase. 
Det har tidligere kommet nye krefter med, og det lovet 
godt for fremtiden å få noen av disse med i årets styre. 

Prosjektaktiviteten som hadde en kontinuitet inn 
i dette Rotary året med Rotary Zulu- prosjektet. 
Prosjektrapporten av 2. februar 2010 viste god 
fremdrift og vi kunne påbegynne overføring av 
penger til prosjektledelsen i Zululand i Afrika.
Akersborg Rotary deltok med kr. 12 000,-

I november 2009 fikk vi vite at klubbens GSE-kandidat Eline Rostad hadde kommet 
med på GSE- teamet som skulle til USA til våren. Det viste seg å bli en fantastisk
vellykket tur og vi fikk gode tilbake- meldinger senere, etter at Eline kom hjem og 
tok oss med på en minitur i et klubbmøte.

Mandag 1. februar fikk vi i flere timer med  DG Per Olav Stenseth, hvor vi diskuterte 
vår strategi og våre aktiviteter. Deretter fikk klubbmøtet et interessant foredrag om 
Distriktets planer og utfordringer.

I vinterferien 20.-24. februar var vi vertskap for 5 utenlandske studenter som bodde 
i Nykøping og Eskilstuna, og var Rotary utvekslinhsstudenter for Svenske D2370. 
De kom fra Kanada, USA, Frankrike og Japan, og tok kontakt med undertegnede på kort
varsel, og da var det ikke så mye tid til å tenke seg om. De fikk ja, med overnatting og
annen forpleining. Som de selv sa ved avreise, fikk de med seg gode minner for livet.

Årets nyskapnig var å gi gode opplevelser under 
trygge forhold til to ungdommer med vanskelig 
oppvekst. Klubben ordnet og betalte for at to 
søstre, som aldri før hadde gjort noe sammen 
som unge voksne, fikk komme på tokt med full-
riggeren SS Sørlandet. Senere fikk vi besøk av 
begge jentene som fortalte om sine opplevelser. 
Det var klart at dette var et over kommelig og 
givende prosjekt, som vi ønsket å prøve igjen 
året etter. 

I klubben, og med naturlige samarbeidspartnere, 
diskuterte vi muligheter for å bidra til bedre miljø 
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2009 - 2010 President Eva R. Karal

STYRE 2009 - 2010

President: Eva R. Karal
Innk. President: Ellen Eben
Past President: Knut-Magnar

Aanestad
Klubbsekretær:  Liss Røvik Laan
Kasserer: Erik Owe
Styremedlem:     Inger Bordewick
Styremedlem: Arne Bruusgaard
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i Karl Johans gate og området rundt Grand Hotel, fordi det etter hvert hadde blitt store
sosiale utfordringer i gatene rundt det som er vår møteplass. 

Klubbens sosiale liv fulgte vårt tradisjonelle mønster, og vi startet med Presidentskifte
den 14. juni 2009 hjemme hos Knut-Magnar Aanestad.

I styremøtet den 22. oktober, hvor også lederne for kommiteene ble invitert, og som ble
holdt hjemme hos undertegnede, tok vi oss god tid til mange gode samtaler. 

Vi koste oss i julen og tjuvstartet den 30. november 2009 med julefortellinger av Alf
Prøysen, opplest av skuespiller  Svein Erik Brodal. Lutefiskaften, med utlodning for 
klubbens gode formål, ble igjen avholdt på Bankplassen 2, og Anton Hauge fikk i opp-
gave å holde et humoristisk innslag, noe han gjorde på en utmerket måte. Ved selveste
juleavslutning den 14. desember var det julesang, fløytespill og portvin.

17. februar 2010 ble klubbens eldste, og helt til det siste interesserte Rotarianer, Leif
Johansen, bisatt, 101 år gammel, som klubben tidligere intervjuet i anledning hans 100
årsdag. Den 8. mars ble alle invitert til en hyggelig kveld hjemme hos Arne og Mette
Bruusgaard, med god mat og drikke. 

Årets tur gikk til Tsjekkia, hvor vi først koste oss med de flotte muligheter selve Praha 
har å by på, og deretter dro vi ut på landet. Vi startet i Terezin, en historisk festning som
også hadde sin triste historie under nazi-Tyskland. 

Tre km fra Terezin ligger Ceske Kopisty, en landsby som ligger langs Donau, og som gir
området et fruktbart jordsmonn. Der ligger det åkre med flotte grønnsaker, og der ligger
også Tsjekkias første Camphill, et bo- og arbeidsfellesskap for og med voksne som
trenger spesiell omsorg. Det er bygget opp Camphill i mange land, bl.a. fem i Norge. 

Sentralt for disse felleskap står bevisstheten om alle menneskers likeverd og mennes-
kelivets åndelige perspektiv. I en Camphill-landsby har alle den samme rett til menings-
fulle livsoppgaver og et innholdsrikt liv. Camphill setter sitt preg på landsbyer bl. a.
gjennom biodynamisk jordbruk. Vi besøkte et tsjekkisk-norsk ektepar, Petr og Turid
Nejtek, som startet det første tsjekkiske Camphill i Ceske Kopisty, da Petrs familie fikk 
tilbake en rasert gård etter at det kommunistiske styret kollapset i landet. Etter dette 
besøket ble det mange betydningsfulle minner for oss Rotarianere og klubben har 
senere oversendt resultat av sin vinutlodning som bidrag til Camphill i Ceske Kopisty.

Presidentens uttalte motto for året var forståelsen av enkeltmenneskets betydning for ut-
vikling av samfunn, kultur og kunnskap, både historisk og i nåtiden, og av foredragene 
i denne sammenheng nevnes; ”Pionerer i den norske fjellverden” v/ Dr. Johan Kofstad,
Egoforedrag av vårt medlem Bård Haukvik, ”Jubilanten Bjørnson, vår største lyriker”
v/Else Syse og ”Da Darwin kom til Norge” v/ Biskop em, Sigurd Osberg.



Nytt og spennende Rotary-år startet 23. august med 
klubbmøte med informasjoner og foreløpige regnskap
og budsjett. Akersborg RK hadde en GSE-deltager 
i mai i år, og hun holdt i september et begeistret foredrag 
om oppholdet i USA og Canada. Kanskje et fremtidig 
Rotarymedlem?

I ARK er vi opptatt av gode foredrag, som trekker både 
medlemmer og gjester til møtene. Vi kan nevne musiker 
Wolfgang Plagge, som ved flygelet lærte oss forskjellen 
på musikk og støy. 

Stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten hadde et engasjerende foredrag om hvordan
røykeloven ble til. Vi fikk høre om landssvikoppgjøret, av sorenskriver Stein Husby, 
og vi har lært om norsk Europapolitikk av ekspedisjonssjef Christian Syse i UD.

Et stort tema dette året har vært mangfold. ARK-medlemmer har vært sterkt engasjert 
i D2310 mangfoldskomite, som har som formål å inkludere mennesker med minoritets-
bakgrunn i Rotarys ideer. Som et samarbeids-prosjekt mellom flere Rotaryklubber i Oslo, 
ble det 25.10.10 avholdt et stort mangfoldsseminar på Grand Hotel, med nesten 200
deltagere, med debatt etter innledning av integrerte nordmenn med minoritetsbakgrunn. 

I kjølvannet av dette, presenterte Torhild Hallre fra NHO prosjektet ”Global Future”, som
har som formål å kvalififisere høyt utdannede innvandrere til lederstillinger og styreverv.

Som mange andre Rotaryklubber, har vi også hatt problemer med rekruttering av nye
medlemmer. Møtet 24. januar var viet medlemsverving, med informasjon om Rotary til
potensielle nye medlemmer. Dette viser seg å ha gitt resultater! Nye medlemmer
ble tatt opp i løpet av våren og sommeren.
Og flere kommer!

I ARK setter vi sosialt samvær høyt. 
Vår tradisjonelle lutefiskaften fant sted 
6. desember, med vinlotteri, hvor over-
skuddet som vanlig gikk til et godt formål. 

Årets reise gikk til Lisboa, med mange 
deltagere fra ARK.
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2010 - 2011 President Ellen Brinchmann Eben

STYRE 2010 - 2011

President: Ellen Eben
Innk. president:  Terje Engelhardtsen
Past President: Eva Karal  
Klubbsekretær: Liss Røvik Laan
Kasserer: Erik Owe
Styremedlem: Inger Bordewick
Styremedlem: Peter Blystad
Ungdomskontakt: Arne Bruusgaard
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1951–52: Bernhard Paus
1952–53: James Maroni
1953–54: Nils Kjær Pedersen
1954–55: Bjørn Oscar Andersen
1955–56: Bror Simonsson
1956–57: Sven Chr. Francke
1957–58: Bjørn Sinding-Larsen
1958–59: Thorstein Diesen
1959–60: Victor Schlytter
1960–61: Øivin Fjeldstad
1961–62: Gotfred Bentzen
1962–63: Franck Ly
1963–64: Guthorm Kavli
1964–65: Aage Lund
1965–66: Sverre Krøger Isaksen
1966–67: Olaf Engelhardtsen
1967–68: Harald Schjoldager
1968–69: Arne Slattum
1969–70: Chris topher Martinsen
1970–71: Sven Chr. Francke
1971–72: Helge Riis
1972–73: Carl Lund
1973–74: Atle Rønning Arnesen
1974–75: Dag Dirdal
1975–76: Leif Erik Jensen
1976–77: Svein H. Smith
1977–78: Ove Oscar Andersen
1978–79: Gunnar Germundson
1979–80: Henrik Reimers
1980–81: Odd Rønning-Arnesen

1981–82: Francis Harbitz
1982–83: Wilhelm Ramm
1983–84: Thomas S. Thiis-Evensen
1984–85: Sverre Hamre
1985–86: Sverre Heidenreich
1986–87: Truls Becker
1987–88: Finn Aanesen
1988–89: Kjell Barman
1989–90: Peter Gørvell-Dahll
1990–91: Hans Ch. Christian sen
1991–92: Thomas Willoch
1992–93: Trygve Tønnesen
1993–94: Einar Joys
1994–95: Arne Bruusgaard
1995–96: Biørn Biørnstad
1996–97: Jan Gustav Stenhagen
1997–98: Asbjørn Wangerud
1998–99: Bjarne Steinlein
1999–00: Bernt Reitan Jenssen
2000–01: Tom Arne Enstad
2001–02: Bjørn Walter Magnussen
2002–03: Finn CHR. Biering
2003–04: Grethe Horntvedt
2004–05: Clas Kjølberg
2005–06: Kari Lærum
2006–07: Lars-Anders Lorvik.
2007–08: Elisabeth Sigmundstad Robertsen
2008-09: Knut-Magnar Aanestad
2009-10: Eva R. Karal
2010-11: Ellen Brinchman Eben

Presidenter gjennom 60 år: 1951 - 2011

Bjørn Oscar Andersen, boktrykker
Arne Blystad, fabrikkeier
Lauritz Darre-Jenssen, ingeniør
Rolf Ø. Eng, papir en gros
Gunnar Finsen, lege
Sven Chr. Francke, O.r. sakfører
Viggo Frilling, smedmester
Guthorm Kavli, Kunstindustrimuseet
Georg Klem, lektor
Jan Klem, hotelldirektør

Frank Ly, tannlege
Leif Mangschou, direktør
James Maroni, direktør
Wilhelm Mustad, industridrivende
Odd Nansen, arkitekt
Bernhard Paus, direktør
Nils Kjær-Pedersen, kjøpmann
Arne Remlov, interiørarkitekt
Amund Ringnes, direktør
Bjørn Sinding-Larsen

Chartermedlemmer i Akersborg:
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ALVENES, 
Per Morten
Rådgiver 
Næringsliv - logistikk
Medlem fra: 1992 

AUSTENÅ, 
Petra  Synnøve   
Referentrevisor                
Stortinget
Medlem fra: 2001           

BARMAN, Kjell
Sivilingeniør
Rådg. ingeniør 
virksomhet
Medlem fra: 1980 

BJERKELUND, 
Kjell D.
Grafisk Designer
Markedsføring 
Medlem fra: 2008 

BLYSTAD, 
Peter A.
Tannlege 
Helsevesen 
Medlem fra: 2008 

BORDEWICK, Inger
Salgssjef 
Salg
Medlem fra: 2006           

BRUUSGAARD, Arne
                      
Rådgiver 
Bedriftsetablering
Medlem fra: 1988           

EBEN, 
Ellen Brinchmann                   
Overlege 
Helsevesen
Medlem fra: 2000 

ENGELHARDTSEN,
Terje             
Siviløkonom 
Salg - Markedsføring
Medlem fra: 1997

ESPÅS, 
Ingegerd
Selvst. næringsdriv.
Opplæringsvirksomh.
Medlem fra: 2003 

HAUGE, 
Anton
Dr. med/Prof. emeritus
Helsevesen     
Medlem fra: 1973 

HAUKVIK, 
Bård              
Jurist/Daglig Leder
Næringsliv - Helse        
Medlem fra: 2009 

HEIER, 
Helge             
Ingeniør/Direktør
Energi-Oslo Kommune
Medlem fra: 2006 

HORNTVEDT, Grete
Direktør
Kultur 
Medlem fra: 1991

KARAL, 
Eva R.     
Dr. ingeniør   
Forskning og utvikling
Medlem fra: 1992 

KJØLBERG, 
Clas               
Daglig leder  
Forskning og utvikling
Medlem fra: 1997 



KLEPSTAD, 
Torstein Ralf  
Siviløkonom
Bedriftsrådgivning
Medlem fra: 2011         

KRUSE-JENSEN,
Angelika
Apoteker        
Helsevesenet
Medlem fra: 1997 

LAAN, RØVIK 
Liss          
Markedsfører
Rådg.ing.virksomhet 
Medlem fra: 2007 

LANDMARK, 
Jahn A.  
Disponent 
Konsulent-Management
Medlem fra: 1972 

LYNGTVEIT, 
Knut              
Advokat 
Advokater
Medlem fra: 2006 

LÆRUM, 
Kari       
Bankrådgiver 
Bank
Medlem fra: 2003 

MAGNUSSEN, 
Bjørn W.  
Security Mgr.            
Betalingsformidling
Medlem fra: 1995        

MEINICH, 
Per
Lege                             
Helsevesen
Medlem fra: 2002        

OSNES, 
Svein,
Overlege        
Helsevesen
Medlem fra: 2011         

OWE, 
Erik                               
Jurist og bankøkonom
Bank
Medlem fra: 2008 

ROBERTSEN,
Elisabeth Sigmundstad
Advokatass./kontorsjef
Advokater 
Medlem fra: 1999

RØNNING-ARNESEN,
Grethe        
Booking mgr.
Finans og økonomi
Medlem fra: 2005            

RØNNING-ARNESEN,
Odd
Siviløkonom  
Eiendomsutvikling
Medlem fra: 1972            

RAAGHOLT, 
Inger                               
Profesjonell kongress-
arrangør,  Reiseliv
Medlem fra: 2004           

STEINLEIN, 
Bjarne Højer
Konsulent       
Næringsliv
Medlem fra: 1985           

SVENDSEN, 
Ragnhild                
1. konsulent 
Offentlig etat 
Medlem fra: 2011 
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SYSE, 
Else
Lektor                            
Undervisning
Medlem fra: 2008

THESEN, 
Jan Inge
Advokat
Medlem fra: 2011 

WILLOCH, 
Thomas
Sivilarkitekt
Arkitekt
Medlem fra: 1988

AANESTAD, 
Knut-Magnar
Kunnskapsleder
Advokater
Medlem fra: 2004        

AARNÆS, 
Lasse Johan   
Bygningsingeniør 
og bedriftsøkonom
Medlem fra: 2011         

Fra opptagelsen av fire nye Akersborgmedlemmer sommeren 2011:
Jan Inge Thesen, Torstein Ralf Klepstad, Lasse Johan Aarnæs og Ragnhild
Svendsen sammen med sine faddere Elisabeth Sigmundstad Robertsen, Arne
Bruusgaard, Inger Bordewick og Thomas Willoch, og med avtroppende 
President Ellen Brinchmann Eben. Utover høsten 2011 blir det flere opptagelser.  

Festkomitéen for årets jubileum:
Bjørn W. Magnussen, leder
Elisabeth Sigmundstad Robertsen
Petra  Synnøve Austenå 
Clas Kjølberg
Redaktør og grafisk formgivning av festskriftet: Kjell D. Bjerkelund
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En liten kavalkade..

...fra vårt liv i Akersborg Rotary Klubb



Presidentskifte 2001. Bjørn W. Magnussen gratuleres av
DG Trygve Rognan. Bjørn overtok etter Tom Arne Enstad.

Presidentskifte 2007. Elisabeth Sigmundstad Robertsen 
overtar vervet etter Past President Lars-Anders Lorvik.
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Presidentskifte 20010. Ellen Brinchmann Eben får 
Presidentsymbolet av Past President EvaR. Karal.

Presidentskifte 2011. Terje Engelhardtsen
blir gratulert av Past President Ellen Brinchmann Eben.

Toastmaster Per Morten Alvenes med
kone under 50-årsjubileet 2001.

Komitémøte våren 2007. Det var en praktfull dag under
Presidenskifte 2007.

Ellen Brinchmann Eben og Kjell 
Barmann under Presidentskifte 2008.

DG Sverre Bjønnes med Petra Synnøve
Austenå og Ellen B. Eben i 2007.

Inger og Eivind Bordewick under
Lutefiskaften 2007.
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Presidentskifte i 2008. Knut Magnar Aanestad  tok over
etter Past President Elisabeth Sigmundstad Robertsen.

Presidentskifte i 2009. Eva Karal tar over vervet etter 
Past President Knut-Magnar Aanestad 

To glade jenter under årets presidenskifte; Inger Bordewick
og Inger Raagholt. 

Glade ”Akersborgere” i lystig lag: Ellen Brinchmann
Eben, Knut-Magnar Aanestad og Erik Owe.

Grethe Rønning-Arnesen og Terje
Engelhardtsen under D-samlingen 2007.

Tid for nok en kaffekopp under
Presidentskifte 2010.

Styret 2008-2009 samlet på ett brett.

Festkomitéen samlet før deltagerne 
ankommer Lutefiskaften 2009.

Tone og Anton Hauge koste seg både
sammen og i lag med gode venner.

Professor Fleischer i dyp konsentrasjon
sammen med Peter A. Blystad.



Fra omvisningen på Akershus slott i mai 2008. Fra turen til Krakow våren 2008.
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Bjørn, Eva, Anton og Liss knpset i
munter passiar før foredraget begynner.

Klubbmedlemmer i en hyggelig samtale
med Eivinn Berg før hans foredrag.

Thomas, Per Morten og Lasse Johan 
venter i spenning på foredraget.

Grethe og Odd, med fartstid fra
henholdsvis 2005 og 1972. Odd var
klubbens President i 1980-1982.

Petra Synnøve og Peter i dyp samtale
før dagens offisielle program begynner.

Samtalene er ofte både lange og 
interessante både før og etter møtene 
i Akersborg Rotary Klubb.

To av våre nye medlemmer, Jan Inge og Torstein Ralf,
Clas og en gjest i hyggelige samtaler før møtestart. 

Peter var munnsjenk under
årets Presidentskifte.

Liss leder møtet med myndig
hånd og et smil om munnen. 
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Direktør Haslerud på Grand Hotel får overrakt Paul Harris
i desember 2006 av Past President Grete Horntvedt og
President Lars-Anders Lorvik.

Fredsprisvinneren Dr. Pachauri under arrangementet 
i Gamle Logen 7. januar 2007.

Våre egne medlemmer bidrar også med sin viten til glede for alle, enten det er dybdedykk i medisinens verden v/Anton,
fra Bjørnstjerne Bjørnsons liv og diktning v/Else, eller om Knut Hamsuns brokete liv, fremført med malmrøst av Erik.

Tradisjonen tro tenner Ellen et lys for
en hendelse som opptar oss alle.

To glade venner og tidligere Presidenter 
Arne Bruusgaard og Kjell Barmann

Gjester har vi alltid mange av i 
Akersborg Rotary Klubb.

Engasjerende og informative ”3-minuttere” ved Angelika Kruse-Jensen, Eva R. Karal, 
Terje Engelhardtsen  og Arne Bruusgaard.
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Elisabeth Sigmundstad Robetsen foran kongresshalleb 
i København under Rotary Convention 2006.

Ungdomsgruppen som kom til Akersborg på besøk. 
Bakerst står John Chr. Grøttum fra Athenæum.

GSE 2008. Else Syse, Liss Lahn og daværende President
Knut-Magnar Aanestad sammen med våre gjester fra Sør-
Korea. 

GSE 2004. Våre gjester fra Philadelphia med team-leder
Marty Snyder.

GSE 2008. Terje Engelhardtsen var Cicerone i Rådhuset
under besøket. Her er alle avbildet sammen med Oslo´s
ordfører Fabian Stang.

Round Trip 2007. Deltagere fra Belgia og Tsjekkia
i Holmenkollen sommeren 2007.


