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Presidenten har ordet

Kjære Rotaryvenner !

Jeg er heldig som får være president idet Vestheim feirer sitt 35-års jubileum. I det hele
tatt vil jeg si at jeg er heldig til å være president i nettopp Vestheim.

Vi er en aktiv klubb med mange gode prosjekter både nasjonalt og internasjonalt . Dette
er fordi vi engasjerer oss, ikke fordi alle til enhver tid har anledning til å engasjere oss
like mye, men fordi vi «drar» sammen, og det gjør oss gode. Guvernøren omtalte oss som
en av «de rasende gode» klubbene på bakgrunn av aktivitet og engasjement.

I vårt 35-år er vi 52-medlemmer, noe som vi skal være stolte av - da mange klubber
faktisk har så lave medlemstall at de velger å legge ned . Jeg nevner også at klubben vår
faktisk har en lavere gjennomsnittsalder enn de flestes.

Vi har flere i klubben som har vært flinke til å rekruttere nye medlemmer , ingen nevnt
ingen glemt Det fritar ikke oss, fra at vi alle må prøve å rekruttere nye medlemmer.

Vi er en klubb som har meget gode foredragsholdere, takket være svært gode
programkomiteer. Ikke minst i jubileumsåret har vi hatt helt fantastiske foredrag. Det er
ikke mange forunt til nesten hver tirsdag å få anledning til å høre på kompetente og
kunnskapsrike foredragsholdere.

Det som gjør Vestheim god, er medlemmene, vi gir av oss selv og vi deler kunnskap og
erfaringer. Det er det som er «limet» i klubben. Det er hyggelig når medlemmene før



møtestart hygger seg og parten flyter lett. Ikke minst tror jeg våre sosiale
sammenkomster og flotte turer knytter oss sammen.

I et år hvor Rotary`s og våre egne verdier utfordres, er det mitt ønske at Vestheim
fortsatt skal være en åpen og engasjerende klubb, og at vi skal bry oss.

Da gjenstår det bare å gratulere alle med 35-års jubileet .

Gøril Johansen

President

2016-2017

Vestheim Rotary blir til. We had a dream ---

Ja, drømmen om å starte en annerledes rotaryklubb var spill levende på
slutten av 70-tallet. Mange av oss så den hyggelige og sosialt aktive tiden i Oslo Rotaract i
ferd med å ebbe ut etter hvert som medlemmene passerte 28 år. Fast bestemt på ikke å
kopiere vår ”forsteinede” fadderklubb, Oslo Rotary, som den gang hadde en
gjennomsnittsalder på ca. 70 år, var kreativiteten stor både når det gjaldt møtested, møtetid
og profil på vår fremtidige og moderne Rotaryklubb.

Kontakten ble først gjort mot Rotary International i USA. De henviste oss på en høflig måte til
Rotary i Sveits som på en like høflig måte henviste oss til Oslo Rotary Klubb.  Der fikk vi vite,
relativt utilslørt, at vi vel var i yngste laget for å bli invitert inn i det gode selskap.

Svein Tonna drømte også om et Rotary-liv etter tiden i Oslo Rotaract. Det var Svein som tok
stafettpinnen som så mange av oss hadde snust på, og kontaktet et knippe bestående av
eksisterende og tidligere medlemmer av Oslo Rotaract. I samarbeid med, og som vanlig med
god rådgivning fra Oslo Rotatacts evige beskytter, støttespiller og gode venn Alf Richard
Bjerke, startet letingen etter personen som skulle være med på å virkeliggjøre vår drøm om
å starte en ny og moderne Rotaryklubb: En klubb med gjennomsnittsalder under 40 år, tuftet



på Rotarys lover og regler, men fremfor alt en klubb med et stort hjerte og masse, masse
omsorg for hverandre og klubben. Klubbens indre liv skulle være retningsgivende for
håndhevelse av regelverket og driften av klubben.

Vi var jo 68-ere eller tett på og barn av flowerpower, peace and love.

Bak Svein Tonna stod en liten gruppe klar til å brette opp ermene. Dette var Stiftergruppen
som skulle danne fadderbasen for ny rekruttering i vår nye og moderne Rotaryklubb.
Stiftergruppen bestod av Rotaractene Jan Aukner, Bjørn Skaar, Dag Hødnebø, Hans Petter
Krohnstad og past Rotaracter Arnfinn Hafsteen. Og det ble møter og telefoner og
entusiasmen varierte fra skinnende sol til dyp depresjon.

Gjennombruddet var et faktum påsken 1981 da Svein Tonna kunne informere de første i
Stiftergruppen, Hans-Petter og Arnfinn en sen nattetime på en fjellhytte på Javnin ved
Beitostølen. Vår mann var funnet – ennu ikke kontaktet, men under observasjon og
referansene var under sjekking. Resten av Stiftergruppen ble behørig informert, oppgavene
fordelt, og gode råd ble utvekslet underveis.  Den viktigste oppgaven nå var å finne ut om vi
hadde den rette.  Dette skjedde i nært samarbeid med Alf Richard.

Valget falt på Nils Peter Haugan, allerede mangeårig medlem av Oslo
Rotary, tidligere Interacter, med oppvekst i en ekte Rotaryfamilie. Nils Peter som senere ble
Vestheims Charterpresident kvitterte med å invitere stifterne til møte hjemme hos seg der
planer og muligheter ble utvekslet. Ting begynte å rulle og Alf Richard loset oss videre skritt
for skritt mot noe som aldri tidligere hadde skjedd i Rotarys verden - å skape en Rotaryklubb
på fundamentet av en Rotaractclubb.  We had a dream ... og nå var vi på vei ...

Det spesielle med dannelsen av vår klubb, er at de opprinnelige stifterne var Rotaractere.
Det var ingen automatikk for en Rotaracter å konvertere fra Rotaract til Rotary. Dette var
første forsøket i Rotary bevegelsens historie på at Rotaract medlemmer fikk mulighet for et
Rotary medlemskap direkte.

Grunnstammen av medlemmer i Vestheim Rotary bestod av medlemmer fra Oslo Rotaract
klubb. PDG Alf Richard  Bjercke som var «extension  officer», hovedansvar i å hjelpe med å
opprette nye klubber innenfor distriktet.  PDG Alf Richard, som fulgte utviklingen  i vår klubb
de første årene og var til uvurderlig hjelp og støtte den første tiden,

Charter dato 23. febr.1982 - på selve fødselsdagen til Rotary  International  23.2.1905

Sponsor klubb; Oslo Rotary Klubb i sitt 70. Jubileumsår, President; Atle Schjøtt

Guvernør i vårt distrikt 2310, Ole Dokke, overleverte vårt Charter som var egenhendig hentet
i Chicago av Peter M. Christensen.

Klubbens styre i charteråret bestod av:



President Nils Petter Haugan
Visepresident Svein Tonna
Sekretær Hans Petter Kronstad
Kasserer Bjørn Skaar
Styremedlem Jan Aukner
Styremedlem Dag Hødnebø
Styremedlem Terje Granum Johansen, Seremonimester

Flere forsøk på å finne et høvelig sted for vår møteaktivitet mislyktes inntil vårt
Chartermedlem Bjørn Gullaksen,  Salgsdirektør ved SAS Hotellet, åpnet døren på betingelse
av at vi kunne innordne oss hotellets rutiner om ettermiddagen. Nattklubben på SAS
hotellet ble vårt permanente møtested i mange år.

Vi gjennomgikk hele to navneendringer i starten. De første navnene var, til orientering:
Frogner (Gimle R.K. la inn protest) og Fagerborg. Etter mye frem og tilbake, ble man enige
om Vestheim.

Mange har lurt på hvor i all verden vi kunne finne på å kalle vår klubb Vestheim Rotary.
Anders ga oss svaret gjennom et historisk dypdykk som avdekket at Vestheim opprinnelig var
et eget lite område, en løkke på Frogner. Det er ingen overraskelse at Vestheims løkke
opprinnelig var ”et bortforpagted Stykke” av Frogner Hoved Gaard. På kart fra 1777 vises
bl.a. ”Indhegningen” som er forløperen til Vestheim. I 1848 ble Vedøeløkken delt i tre;
Vestheim, Rydengen og hovedbølet Vedøeløkken. Vestheim ble kjøpt av garvermester
Fadum, der han oppførte et stort våningshus. Slik tjente stedet som avlastning for familien i
helgene med ”god mat, kjeglespill og kortspillet Boston” slik dikteren og bergenseren Johan
Sebastian Welhaven litt foraktelig beskrev Christianiaborgernes løkkeliv. Vestheim ble solgt
til Hans Hansen som i 1876 åpnet et institutt for åndssvake gutter. Fra 1878 het det
”Anstalten for åndelig abnorme Gutter paa Løkken Vestheim”. Trøsten får være at
”anstalten” ble flyttet til Lindern i 1880-årene, så lenge varte ikke denne skjebnen for
Vestheims vedkommende. Men nå vet vi i alle fall hvor vi egentlig hører hjemme.

Til vår charterfest 23. februar 1982, ble vårt medlem John  Wheeler (klassifikasjon
reklame/PR) engasjert til å designe vår klubbvimpel. Vårt «historiske navn», Vestheim, er
symbolisert med et vikingeskip med Rotary-hjulet som et sentralt midtpunkt og utført i våre
nasjonalfarger rødt, hvitt og blått. Rammen  rundt er utført med byen Oslo's farger (blått og
hvitt).



Vårt Charterbrev hentet vi selv. Det var Ellen og Peter M. Christensen som var innom
Chicago og tok med dette verdifulle dokumentet. At en klubb selv hentet sitt charterbrev i
hovedkvarteret til Rotary International var i seg selv en begivenhet og en sjeldenhet, fortalte
generalsekretæren.

Peter ble eskortert opp til Generalsekretæren, Herbert A. Pigman, som meget høytidelig
overrakte Peter Charterbrevet og gratulerte med stiftelsen av Vestheim Rotary Klubb i Oslo.
Mottakelsen i Rotary Internationals elegante hovedkvarter i 1600  Ridge Avenue i Evanston
sto ikke tilbake for noen kongelig mottakelse. Som takk for charterbrevet ble
Generalsekretæren overrakt Vestheim Rotary Klubbs flagg, som siden har dekorert et av de
mange elegante rom i Rotary Internationals hovedkvarter helt fra klubbens fødsel.

Ser vi i bakspeilet har Vestheim Rotary fremstått som en gladklubb med høstfester,
sommerfester, guttefester og torskeaftener. Det er svært mange som har bidratt aktivt til å
skape et miljø å trives i. De mange utflukter og turer har sveiset klubben sammen og gitt oss
kraft til å gjennomføre mange sosiale aktiviteter og prosjekter. Tirsdagens møter med
fremragende programmer gjennom 30 år har definitivt gitt oss innsikt i svært mange
samfunnsmessige forhold som uten deltagelse ville svært vanskelig å tilegne seg. Gjennom
utallige komitemøter hjemme hos hverandre har vi rykket ennå nærmere hverandre
gjennom fine diskusjoner og kreativ tenking og planlegging til beste for samfunn,
omgivelsene og bidratt til verdifull egenutvikling og innsikt.  Vi har passert en alder av 30 år i
år og rekruttering fremstår som vår viktigste fremtidige aktivitet. Vi må vokte oss vel for ikke
å fremstå som en ”forsteinet” klubb slik stifterne så på vår fadderklubb 30 år tilbake i tid. Av
den opprinnelige Rotaract-kjernen er fremdeles Bjørn Skaar og undertegnede fortsatt aktive
voktere for klubbens ve og vel. Med ledetråden ”Service above self” ser vi alle frem til nye og
gode år i Vestheim Rotary.

Arnfinn Hafsteen

Skøyen Rotary Club ble etablert under kyndig bistand fra Terje, Alf Ricard Bjerke og
distriktsguvernør Pål Prøitz, med charterfest den 27.november 1987. Det var Terje som
gjennom utrettelig og trofast hjelp på alle møter den første tiden sikret at klubben fikk den
riktige og varige struktur som er så viktig i en tidlig etableringsfase. Skøyen Rotary har senere
skiftet navn til Oslo Vest Rotary Klubb. Som fadderklubb for Oslo Vest er det svært
tilfredsstillende for Vestheim å se at klubben definitivt har funnet sin gode plass i
Rotarybevegelsen.

Kvinner i Rotary har vært et ”hett” tema i Vestheim gjennom
mange år. Klubben var delt i synet på å åpne for kvinnelig deltagelse. I dag er dette en
selvfølgelighet innen Rotary bevegelsen. På Sommerfesten 16. juni 2009 kunne Ivar stolt
overrekke kjedet til Margareth, – et historisk øyeblikk. Den første kvinnelige presidenten i
Vestheim Rotarys historie var Margareth Danielsen.



Vestheims årlige private Juleandakt i Frogner kirke den andre tirsdag i desember med
påfølgende torskemiddag ble gjennomført første gang julen 1981. Denne stilfulle tradisjonen
ble holdt oppe i 20 år, frem til 2001.

Ekskursjoner og vinturer og bedriftsbesøk og andre turer
I 1983 startet Maurice sin «turoperatør»-virksomhet for klubben. En nystiftet klubb, «Nice
Baie des Anges» var villig til å prøve et samarbeide med Vestheim. Det ble hyggelig
sammentreff i Nice et par ganger med den franske klubben til tross for språkproblemene.
Vår første studentutveksling, franske Sophie og norske Rita, var gjennom den franske
klubben. Kontakten ble avviklet året etter.

Neste utenlandske utflukt til Ørgryte, Gøteborg, ble også arrangert av Maurice. Ideen var
denne gangen å dra til nærmeste storby i håp om a etablere en varig forbindelse. Det ble
ikke gjenbesøk fra våre svenske venner.

Dijon 1987 var vår første «Vintur». Her også arrangert av Maurice, som valgte Dijon's største
og eldste Rotaryklubb og fikk hyggelig respons fra formannen i deres i Intensjonal komité,
den energiske Jean.

Vi brukte charterfly og et hyggelig hotell i Paris, Lord Byron, hvor Maurice var velkjent og fikk
litt rabatt. Derfra reiste vi i 300 km's fart til Dijon med TGV-togene og ble hjertelig mottatt og
kjørt i egen buss til hotellet. Alt var perfekt organisert med et tettpakket  program med
kulturelle besøk i Dijon med en fremragende guide. Videre til Beaune med besøk til
Bouchard Ainé med heftig vinsmaking av ca 15 forskjellige viner. De fleste avsto fra å spytte
ut de edle dråper. Spennende lærdom om vinens fremstilling og ikke minst Bourgognens
egenart ble tilegnet.

”Den store gutteturen” gikk til hotell i Cattolica i Italia og besøk i Inges ”lille italienske
krypinn”. Vi besøkte ”danse-baren” hvor Nils-Petter hilste høflig på alle ”damene” og
presenterte oss andre. Og ikke minst det store dramaet hvor to av oss gjorde et ”kupp” og
kjøpte Grundig videokamera på autostradaen. Men de viste seg å være laget av trestokker.
Vi angrer litt på at vi ikke tok et av disse med gjennom tollen på Fornebu. Det ville ha vært
”århundrets klubb-klenodium”! Seansen foregikk i september 1989, med to ”minibusser t/r
Milano – Cattolica.

I 1990 gikk turen til Rotary Club de Bordeaux, (byens eldste og store klubb), at vi kunne
tenke  oss dette  med deres hjelp. Presidenten med egen buss ventet på oss og igjen
opplevde vi herlig sensommervær i et sjeldent vakkert område spekket av vinslott (Mouton
Rothschild med eget museum) og maleriske landsbyer som St. Emilion. Under besøket i
Chateau Kirwan fikk vi en innføring i slottets produksjons- prosess av slottsherren på norsk. I
Pomerol-distriktet ble vi hjertelig tatt imot av slottsherren som fortalt godsets brokete
historie.

17. mai 1991 ble det gjenvisitt fra Bordeaux Rotary-vennene. En like stor gruppe som oss ble
mottatt på fransk av vår daværende borgermester i Oslo Rådhus. De fikk oppleve vår
nasjonaldag i Oslo og omegn og en tur til Bergen og Vestlandet med tog, ferge og buss, som
de ble meget begeistret for. De ble mottatt i våre familier og spesielle vennskapsbånd ble
knyttet.



I oktober 1991 forlot 20 av Vestheims Rotarianere Oslo og jobbstress for å besøke Porsgrunn
Fabrikker , Norsk Hydro. Turen gikk på Business Class med Bislett Limousine og med Ronald
som perfekt «kaptein»  og guide. Som det sømmer seg for en Rotaryklubb som Vestheim tok
vi inn om kvelden for middag og overnatting på Norsk Hydro's hovedrepresentasjonsbolig
ved Porsgrunn Fabrikker - det såkalte Admini. Bestyrerinnen tok vel imot til stilfull middag i
æverdige stuer som ga en «touch» av Hydro's kultur, tradisjon og stil. Følgende dag ble vi
orientert om historie, miljø, kjemi, produkter og utfordringer ved Porsgrunn Fabrikker av
Kjell Arne, en stolt Hydro medarbeider. Vi så verdens største fullgjødselsfabrikk som
produserer 1 mill. tonn  pr. år med hjelp av 5 mann! Vi besøkte en av Norges høyeste hus,
prilletårnet, og ble orientert om de utallige aktiviteter ved Porsgrunn Fabrikker.

I regi av Terje, som var levrandør til Opel, ble Tyskland 1992 ble neste utflukt. Russelsheim
med omvisning på Opelfabrikken, Wiesbaden og Rudesheim ved Rhinen. Besøk på vingården
til familien Allendorf som har produsert kvalitetsvin siden 12-hundretallet sto først på
programmet. Vinruten sørover ble avbrutt av lange luncher og mye tysk hvitvin. Ny Opel
omvisning, denne gangen med besøk på fabrikken der Opel håndlager sine 6-dørs limousiner
- for så å bunkre kilovis med fersk asparges på veien til flyplassen i Frankfurt.

Etter Trygves initiativ tok mange av oss turen til Festspillene i Bergen  24.-27. mai 2001. Det
ble en weekend full av kultur som vi sent vil glemme, en riktig festlig og fin opplevelse.
Festkomiteen hadde lagt opp et tett og variert program med noe fritid mellom de større
begivenhetene. Vi opplevde bl.a. Bergen Filharmoniske Orkester spille i Grieg-hallen og
skuespillet Amadeus av Peter Schaffe på Den Nationale Scene. I den arkitektonisk fine
Troldsalen på Troldhaugen spilte Det Norske Kammerorkester med sin leder Terje Tønnesen
vakker musikk fra Griegs Holberg-suite og fra Respiglie Antikke sanger og danser.

Noen av oss fikk også med Ole Bulls Villa på Lysøen, Bryggen med fisketorget, akvariet samt
diverse kunstgallerier og museer.

Jubileumsturen  10 år, i regi av Trygve, Ronald og Terje i 1992 ble en
festlig og uforglemmelig tur til Skagen by, som er Danmarks nordligste og bl.a. kjent for
”Skagenmalerne”. De kunstneriske tradisjoner er bevart og rikt representert i Skagen
Museum hvor de kan nytes i fred og ro. Naturen ute på Skagens odde, Grenen, er spesiell
med langstrakte sandstrender, store sandhauger, sterke vinder fra havet og en spesiell
belysning over landskapet og havet.  Familien Ancher’s hus er bevart som museum og et
besøk der var meget interessant.

I Skagen bød Brøndums hotell på en flott dansk lunsj, inklusive hotellets egen og meget
berømte snaps. Hele turen var preget av høy og fin stemning. Festaftenen lørdag ble en stilig
fest som var jubilanten verdig. Klubbens charterguvernør, PDG Ole Dokke, PDG Alf R. Bjercke
og distrikts-guvernør Arne Naper var med som gjester.

Jubileumstur 15 år ”i Østerled” i regi av Anders 28 februar 1997 til Stockholm og Helsinki.
53 deltagere med President Gunnar i spissen og med PDG Ole Dokke og Rasmus Falck med
frue fra fadderklubben Oslo som gjester, entret Stockholms-flyet. En hyggelig sjøreise over



natten med uformelt ”smørgåsbord” i Bon Vivant, en av skipets spisesteder. Og etterpå ble
det liv i baren, før vi kl. 09.00 la til kai i Finlands hovedstad neste dag. Leden inn til havnen
var behørig ryddet for is.

Før lunsj ble det arrangert rundtur med buss hvor vi besøkte den russisk-ortodokse
Uspenski-katedralen, Sibelius-monumentet, Tempelplassens kirke og andre av Helsinkis
kjente severdigheter. Spasertur langs den brede Esplanaden bort til ”Havis Amanda”, hvor
bordet sto dekket. Det ble en livlig lunsj med god stemning. Tilbake til skipet, og så var det
jubileumsmiddag. Seremonimester Terje (G J) ønsket velkommen og Presidenten talte. Vi
hadde et separat rom ombord, lekkert pyntede bord og flott oppvartning. Anders, Peter,
Eigil, Lars. A og Terje ble utnevt til Paul Harris Fellows, og er kanskje de første noensinne som
har motatt den store ære på det åpne hav.

Med Anders som reisegeneral og Svalbard som mål reiste vi til Svalbard selve
”soldagen” 8. mars 1998.

Vel fremme i Longyearbyen ble vi installert på Funken Hotell før vi startet et kulturhistorisk
møte med byen. Middag i røffe omgivelser på Svalbard Kro, en frisk start på vårt møte med
den arktiske verden.

Hundesledeturen neste morgen måtte avlyses på grunn av kulde og snøstorm, men det ble
gruvebesøk i Gruve 3 i stedet, med behørig innføring i hvordan kull blir brutt og fraktet ut.
Sikkerhetsrutiner ble gjennomgått før vi i kjeledresser med hjelm og hodelykt bega oss
innover i fjellet.

Vinsmaking og gourmetmiddag på ”Huset”, en ekte feinsmecker-restaurant med verdens
nordligste vinkjeller var en god oppvarming før neste dag med Scootertur til Barentsburg!
Hver mann sin scooter. Med kjøredress, støvler, hansker, skinnlue og ”finlands-hette” som
ansiktsmaske.

Avreise etter lunsj, men først en grottetur under Longyearbreen. Særlig Erling utmerket seg
med smidighet i de trange ”traktene”. Fantastisk å ligge/krype under ismassene og få en
fornemmelse av hvordan isen, vannet og morenene arbeider.

Ny vintur i 2001 til Provence i regi av Maurice, godt assistert av Anders. I Correns fikk vi en
innføring i stedets spesialitet, biologisk vindyrking. Dagen derpå befaring i vindistriktet
Chateauneuf  de Pape med opplæring i produksjon av de hvite ,rose og røde dråper. Turen
ble en ”vandring” gjennom kjente steder: vaison la Romain, Jardin des Demoiselles, Avignon
med pavens palass, for så å reise på langferd ned Rhone-dalen til Camargue. En fenomenal
gjennomgang.



Jubileumstur 20 år til Store Reestrup  Herregård utenfor Ålborg i regi av
Ronald i 2002.Avreise med Color Lines skip ”Christian Quart” fredag kl 19:30 til Hirtshals.
Felles bufett middag om bord. Lørdag morgen var vi i Hirtshals, hvor Bislet Limousines buss
kjørte de 50 glade Rotarianerne – medregnet samboere –til Ålborg. Noen hadde reist på
annen måte og til andre tider så totalt skulle vi bli ca. 55 personer under
jubileumsfestlighetene.

I Ålborg gikk turen til ”Jens Bangs Stenhus” og Christian 4. laug, hvor flere av våre
Rotarybrødre (dette var før vi fikk kvinner med i klubben) samt noen samboere, på en festlig,
elokvent måte ble opptatt som medlemmer i lauget. Ølet i stenhuset var lett å svelge.

Middagen i Riddersalen var stilfull og velsmakende med korte taler av temporære Rotary
koryfeer. Vinen var rumensk, kvinnene var vakre, cognacen exellent og sigarene stinkende.

Kort sagt en lang, innholdsrik jubileumsfeiring inn i de små timer

Jubileumstur 25 år til Praha  fredag den 2.mars 2007 i regi av Øystein med
ca  60 deltagere. Her blir vi mottatt av skandinavisktalende guider. Som en kombinasjon av
en transfer- og sightseeing-busstur tar vi oss inn til sentrum.  Her blir det en bedre felles
lunsj i restauranten "LVI DUR – PRAZSKÉ SELÁTKO / "Løvegården – Prahas Lille Gris". Vi blir
innkvartert på det 4-stjerners " Hotel Maria Prag (i Falkenstein-kjeden)  midt i sentrum. Etter
en velfortjent kunstpause i programmet skal vi senere på kvelden benke oss rundt bordene
på U ZLATE KONVINCE / "Hos Den Gylne Kanne".

Første del av lørdagsprogrammet var i individuelt tempo og program. Først kl.19.30 var det
felles samling i lobbyen, klar for avgang i behørig gallaantrekk. I anledningen var det bestilt
en festkledd trikk med innslag av kultur og forfriskninger. Den brakte oss fra hotellet til selve
reisens formål og høydepunkt; BOCCACCIO BALLROOM på Grand Hotell Bohemia som var
åstedet for feiringen av vår ærverdige klubbs 25-års jubileum. Kvelden forløp med utsøkte
retter, drikke, taler, underholdning, dans og musikk ut i de sene nattetimer.

For Vestheim har nettopp studentutveksling og stipendordninger vært en viktig oppgave.
Allerede sommeren 1982 etablerte Terje og Nils Petter et nært samarbeide mellom Rome
Rotary Club, Berry College i Georgia USA og Vestheim, et samarbeide som resulterte i at
Vestheim frem til 1989 hvert år sendte en kvalifisert søker, gjerne med basis i en
Rotaryfamilie fra Oslo, til Rome og Berry College. Etter hvert ble studentutvekslingen
gjensidig ved at vi annen hvert år mottok en student fra Rome og sendte en over fra Oslo.
Fra USA har studenter fra Rome kommet til den internasjonale sommerskolen på



Universitetet i Oslo. Utvekslingsprogrammet har i sin helhet blitt finansiert av Vestheim og
Rome RK. Programmet ble arrangert i nesten 20 år.

Etter noen år uten utveksling etablerte Michael Klem et nytt og noe mer
ambisiøst program på graduate nivå. Denne utvekslingsordningen ble første gang arrangert
sommeren 2004 hvor Vestheim sendte en norsk student, en av 36 høyt kvalifiserte søkere, til
Funds of America sitt internasjonale program på Georgetown University i Washington DC.
Etterfølgende år sendte North Bethesda Rotary Club en amerikansk student til Norge og til
sommerskolen ved Universitetet på Blindern. I siste gjennomførte år ble studentutvekslingen
også støttet økonomisk av Gimle RK og Ekeberg RK. Programmet har så lenge det har vært
operativt blitt trukket frem ved flere anledninger i Distriktet og fått positiv presse blant
annet i vårt medlemsblad Rotary Norden.

For tiden er det ingen aktiv studentutveksling i Vestheim Rotary.

Høstfesten 2011



Aksjon Ved - vinteren 1981 var vårt første prosjekt. Hele ideen var å forsyne og glede de
mange trengende i Frogner menighet. Det ble tatt kontakt med Oslo skogvesen, som utpekte
en parsell i Maridalen hvor vi kunne hugge. Veden ble deretter fraktet til Jan Aukner der den
ble kappet og lagret til sensommer/høst  da den ble fraktet ut. Finn Dahl i Bislet Bilutleie
stilte de nødvendige kjøretøyer til disposisjon. Aksjonen var så vellykket at man besluttet å
gjenta dette året etter, men da slik at man rettet opp en ikke ubetydelig mangel: Veden var
ikke tørr og det ble vedtatt å hugge og lagre veden over vinteren for utkjøring i 1984.

Våren 1983 utstyrte så en gjeng av oss seg påny med motorsager og øks, kaffekjeler og
«nogo attåt» med kurs igjen for Maridalen. Veden ble denne gang lagret hos Odd Syses mor
på Vinderen. Det ble ca. 4 sekker til hver på  listen. Selve utkjøringen dette året stod Odd og
hans datter for. Krevende dugnadsarbeid og mangel på frivillige ble etter hvert prosjektets
bane.

Frognerhjemmet har stått Vestheim Rotary nær siden klubben startet. Utallige konserter og
mindre arrangementer har gjennom årene blitt arrangert av klubben. Enkelte år har
medlemmene i Vestheim Rotary hentet de gamle i sine privatbiler og gjennomført guidet tur
i Oslo med avslutting på Frognerseteren med eplekake og kaffe.

Bokpakker til eldre trengende var neste prosjekt. En overskrift i Dagbladet i 1989 ”Bøker for
millioner til Grønmo” dannet grunnlaget for ideen om at vi kunne ta hånd om bøkene for
videre distribusjon til eldre og trengende. Forlagene ble kontaktet og på dugnad pakket vi
1500 bøker og distribuerte disse til 40 eldresentre. Prosjektet var svært krevende og etter
forslag fra Hans Petter ble bokpakker fra hans  arbeidssted, pakket av oss på dugnad,
distribuert til noen utvalgte eldresentere.
I løpet av de snart 25 årene prosjekt ”Bokpakker” eksisterte, har det gått i bølger og stadig
endret karakter. Målgruppen har variert fra eldresenter til sykehus, sykehjem, barnehjem og
andre institusjoner og pakkene og innholdet har variert.  Prosjektet har vært vellykket og
nevnes gjerne som et eksempel på et prosjekt til etterfølgelse.

RYLA, Rotary Youth Leadership Award er Rotarys Lederseminarer der målgruppen er
ungdom i alderen 19 – 24 år som har vist initiativ, vilje og evner til sosialt medansvar og som
ønsker å utvikle seg videre som ledere gjennom en langweekend i regi av Rotary. Etter
søknad sender Vestheim årlig en kandidat til dette seminaret som avholdes distriktsvis.

Polio Pluss, utryddelsen av polio har stått sentralt i Rotary siden 1988 og rotarianere verden
over har bidratt med ca. 6 milliarder kroner til denne kampen. Gjennom en kampanje i
1994/95 ble Vestheims bidrag til Polio Plus kr. 100.000,- I år 2012 er det konstatert at nye
tilfeller av polio er redusert med 99 % siden starten.

Høsten 1998 aktiviserte Lars L Lund et prosjekt Matching grant i
Namibia som hadde sin opprinnelse fra Rotaryåret 1996. Det dreide seg om et prosjekt som
gikk i årene 1998 til 2000 for yrkesopplæring av skoleelever i 8. – 10. klassetrinn i



Odangwaregionen. Vestheim Rotary skaffet tilveie kr. 48.000,-. Pengene er blitt brukt til å
kjøpe undervisningsmateriell og skoleutstyr til to skoler i Namibia. Vår innsats frem til 2000
bidro til et bedre utdannelsesnivå på ungdomsskolen i Namibia, og arbeidet videreføres av
Norge Namibiaforeningen p.t.

Vår klubb har hele tiden samarbeidet med Norge Namibia Foreningen som gjennom NORAD,
har vært aktive i et større prosjekt med ramme på NOK 4,4 mill. gjennom 4 år. Vår andel er
liten, men hjelpen var stor. Utstyret er tatt i bruk, og dette prosjektet med oppgradering av
yrkesskoler i området, synes å ha vært meget vellykket.

Namibia Foreningen har fortsatt et høyt aktivitetsnivå i flere regioner i
Nambia. Bl.a. er Høgskolen i Hedmark involvert i flere pilotskoler og skolering av lærere,
spesielt i entreprenørskap, hvor dette er blitt et fast fag i ungdomsskolen. I tillegg er
foreningen involvert i 20 skoler vedrørende undervisning i tradisjonelle håndverksfag sør i
Namibia.

I samarbeid med Kirkens Bymisjon stod Kari i spissen for å pusse opp det store
kjellerrommet ved Heggeli Barnehjem, et allrom som nå brukes til aktiviteter av forskjellige
slag. Det var et ønske fra barnehjemmet å pusse opp og innrede et eksisterende kjellerrom
som barnehjemmet ikke hadde midler til å sette i stand. Kari aktiviserte klubbens mange
”håndtverkere” i en spennende dugnadsånd. Oppslutningen fra klubben var glitrende: 20
medlemmer har brukt 133,5 timer til ren dugnad. I tillegg er det brukt 17 timer til
planlegging  og utarbeidelse av prosjektplaner og arbeidslister. Hjemmet er godkjent som
privat barnehjemsinstitusjon for barn i alderen 2-12 år ved inntak. 5 barn bor der nå i kortere
eller lengre tid, avhengig av situasjonen og barnets behov. Barnehjemmet har også ansvaret
for 10 forsterkede fosterhjem.

Det er blitt lyse og glade farger på tak, vegger, dører og vinduer. Nye møbler og nymalte
hyller og bord. Det er blitt bedre lys for rolige stunder og klatrevegg for lek og trening for de
små. Klubben følger utviklingen av hjemmets aktiviteter

Et prosjekt  med støtte til Fadderbarn i Ghana og Leger uten grenser
ble aktivisert av Dag Aarnes. Klubben støttet disse to prosjekter økonomisk med
henholdsvis Kr. 15.600.- til Leger Uten Grenser med vårt uttrykte ønske om at disse midlene
skulle brukes til beste for barn i Afrika samt Kr. 15.600.- til Håpets Stjerne/Star of hope for å
finansiere 3 barn i Ghana til 2 år i førskolen. Ytterligere Kr. 8.200.- ble tilført prosjektet for at
barna skal få et år til på førskolen for å gjøre vårt for å gi disse 3 barna en mulighet til å få
noe mer ut av livet sitt enn evig fattigdom. Samtidig sørget vi for at alle barna i førskolen fikk
julepresanger til julen 2005 samt at det ble  sendt personlige julebrev til ”våre 3 barn”. Alle 3
kommer fra fattige familier som gjør sitt beste for å overleve som bønder. De bor i en liten
landsby som heter Bonsuoku, en og en halv times kjøretur sørvest for hovedstaden Accra.



Våre barn er: Amos Tetteh som i dag er 5 år. Elisabeth Amanquah som i dag er 6 år og Gloria
Essoun som i dag er 5 år. Siste tilgjengelige rapport om barna fra Star of Hope lokalt i Ghana
viser at barna ligger noe lavt på en vurderingsskala, dessverre mer ”below average” enn
”average” eller ”above average”.

Vi får håpe at dette utvikler seg til det bedre og at ”våre barn” lykkes i sin videre utdanning.

Weekend-vakt på Haraldvangen Leirskole for psykisk handikappede var et av
Oslo Rotaracts viktigste prosjekter på 70 og 80-tallet. Odd, med gode tradisjoner fra Gimle
Rotaract, har blåst liv i prosjektet på Haraldvangen gjennom å invitere musikere fra
RagnaRock og deres venner til en trivelig weekend med sang og spill på leirskolen med sin
idylliske beliggenhet ved Hurdalssjøen.

Prosjekt ”Zulufadder” for hjelp til foreldreløse HIV/AIDS positive barn er et
samarbeidsprosjekt der 15 Rotary-klubber til nå her samlet inn i overkant av kr.360.000,-
samt bidratt til sponserkontakter som har stått for finansiering av foreløpig 15 hus til
foreldreløse barn og deres bestemødre. Vestheim støttet prosjektet finansielt med et
mindre beløp.

Gjennom UE, ungt entreprenørskap, har Rotary funnet en samarbeidspartner som aktivt går
inn for å bidra til at ungdom lærer å skape utvikling og arbeidsplasser. Det er spesielt
mentorrollen som medlemmene i de forskjellige Rotaryklubbene aktivt kan tre inn i, noe
som anses som svært viktig for å lykkes. Prosjektet har store mål og  Vestheim bidrar
sammen med mange andre klubber.

Uzima senter for foreldreløse I Nairobi I Kenya barn har ca 350 elever i alderen 3 - 18 år.
Barna får i tillegg til undervisning også mat på skolen. Det er dessuten tre faglinjer i snekker,
sveis og sying for de eldste. I slummen finnes ikke tilgang på rent vann,og det er satt igang et
prosjekt for å bore etter rent grunnvann, som skal samles på store tanker. Vannet er til eget
bruk men selges også lokalt. Totale kostnade ved prosjektet er beregnet til 225000 NOK, og
Vesteheim har sammen med Distriktet bidratt med kr 10.000. Den norske kontaktpersonen,
Nils Christian Faarlund, var i klubben 13/3-12 og takket personlig for gaven på vegne av
senteret. Prosjektet startet i 2011

Vestheim Rotary klubb støtter I 2011 også et annet skoleprosjekt i Kenya. Vest i landet
ligger en liten landsby med navnet Bungoma og der holder Beulah girl's school til. Skolen
drives etter kristne prinsipper. De prøver å fange opp jenter fra en særlig vanskelig og fattig
bakgrunn, og som ellers ville droppet ut av skolesystemet. Beulah er et sted disse kan få
støtte og håp i tillegg til en utdannelse de ellers ikke ville hatt noen mulighet til.

Vestheim Rotary har benyttet de fleste anledninger som bør feires til å feire – her 28 års
jubileum:



Tidligere presidenter:

1981-82: Nils-Peter Haugan.   1982-83: Svein Tonna.  1983-84: Terje Granum Johansen.
1984-85: Peter Meinich Christensen(††).  1985-86: Tore Strand.  1986-87: Eigil L. Alfheim
1987-88: Maurice Dybwad (††). 1988-89: Odd Syse.  1989-90: Ole Petter Giving.
1990-91: Lars A. Lund.  1991-92: Lars Skridshol (††).  1992-93: Anders Fougli.
1993-94: John Erik Skaar.  1994-95: Kjell-Arne Oppebøen.  1995-96: Arnfinn Hafsteen.
1996-97: Gunnar Konglund.  1997-98: Ronald Elgen.  1998-99: Pål Berger.  1999-00: Bjørn

Skaar.
2000-01: Leif Allum.  2001-02: Harald Eriksen.  2002-03: Erik Garaas.  2003-04: Peter

Hagerup.
2004-05: Torsten Mogensen.  2005-06: Dag Aarnæs (††).  2006-07: Robin Vidnes.
2007-08: Trond Melbye.  2008-09: Ivar Gamman.  2009-10: Margareth Danielsen.
2010-11: Øystein R. Stoltenberg.  2011-12: Carl Henrik Munthe-Kaas. 2012-13 Kari Ruud.
2013-14 Gudbrand Askvig. 2014-15 Erling Opdal. 2015-16 Knut Magne Haaland. 2016-17

Gøril Johansen.

Paul Harris Fellow

Paul Harris Fellow Recognition (PHF) er en hedersbevisning som brukes for å uttrykke
anerkjennelse overfor enkeltmedlemmer for særlig innsats for klubben eller for samfunnet.
Klubben betaler inn 1000 US-dollar til RI’s fond for hver PHF.



I Vestheim Rotary Klubb er følgende gitt PHF: Maurice Dybwad 1990,  Nils-Peter Haugan
1992,  Eigil Alfheim1997, Anders C. Fougli 1997, Terje Granum Johansen 1997, Lars A. Lund
1997,  Peter M. Christensen 1997 , Kjell Huslid 2003, Ronald Elgen 2006,  Dag Aarnes 2007,
Inge Grødum 2010, Kari Ruud 2011. Erling Opdal 2015.

Charter medlemmer :  de første 34 medlemmer av Vestheim
Rotary Klubb

1.  Aarnæs , Dag, 2.  Andreassen, Stein E, 3.  Aukener, Jan,
4.  Bjerke, Morten E., 5.  Christensen, Peter Meinich,
6.  Dahl, Finn, 7.  Engh, Grunde, 8.  Giving, Alf  N.,
9.  Giving, Ole Petter, 10. Grobstok, Bjørn,
11. Gullaksen, Bjørn, 12. Hafsteen, Arnfinn,
13. Hagrup, Hans Petter, 14. Hagh.jr. Nils Pettersen,
15. Hagness, Jan Ditlev, 16. Haugan, Nils-Petter,
17. Hødnebø, Dag Olav, 18. Johansen, Terje Granum,
19. Kobro, Sivert, 20. Konglund, Gunnar,
21. Krohnstad, Hans Petter, 22. Lorentzen, Jan Erik,
23. Moursund, Karl, 24. Myhre, Jan, 25. Nilssen, Odd Rustad,
26. Nysted, Tom W., 27. Reenskaug, Erik, 28. Skaar, Bjørn, 29. Sverre, Haakon, 30. Syse, Odd,
31. Tonna,Svein, 32. Vidnes, Robin, 33. Wheeler, John, 34. Wennesland, Asle.

7 Charter medlemmer er fortsatt i klubben etter 35 år.

Sermonikommiteen har med god støtte i tidligere jubileumsskriv, Kjells billedgalleri, samt
input fra tidligere presidenter og andre bidragsytere utarbeidet dette jubileumsskriv. Det er
tidligere produsert jubileumsskriv for 10, 20 og 25 år som går mer i dybden på de enkelte
hendelser og aktiviteter.
Disse Jubileumsskriv er scannet (tunge å laste ned 25 – 30 MB) inn og ligger på vår
hjemmeside.

Målsettingen for dette arbeidet har vært å utarbeide et historisk og mer faktaorientert
tilbakeblikk fra oppstarten og de 30 første år i Vestheim Rotary - uten å gå fullt ut i dybden.
Vi håper dette kan være bidrag til å få frem hyggelige minner.

Arnfinn Hafsteen



2011-2012

Predsidents ord i forbindelses med 30 årsjubileet

Det er forbundet med både
takknemlighet og stor glede å få være president i Vestheim det året klubben feirer 30-års
jubileum. Klubbene er selve ryggraden i den internasjonale Rotarybevegelsen, og vi er stolte
av å kunne si at vi bidrar med en aktiv og frisk 30 åring! Det var hyggelig å høre fra vår
guvernør at Vestheim Rotary klubb lå svært godt an på statistikken over antall nye
medlemmer. Vi kan glede oss over opptak av 3 medlemmer på sist sommerfest og ytterligere
3 nye på klubbens julemøte. Nå fremstår klubben med 50 medlemmer, hvorav 20% er
kvinner. Vi fikk også en stor takk for flott gjennomføring av Distriktskonferansen 2011; et
større arrangement som vår klubb hadde ansvaret for.

Etter evne legger vår klubb ned et godt stykke arbeid med å underbygge Rotarys
hovedmotto: "Service above self". Vårt engasjement med Heggeli barnehjem startet som et
jubileumsprosjekt for 5 år siden, og er fortsatt en aktivitet vi kan være stolte av. Vi har også
valgt å støtte et vannprosjekt ved Uzima senteret i Nairobi og et fornyingsprosjekt på Beulah
jenteskole i Kenya. Dette er to prosjekter vi ønsker å følge opp og se om vi kan utvikle videre.

Vi knytter kontakter, oppretter bånd og utdyper vennskap gjennom samvær i aktive
klubbmøter, innenfor det gode foredrag, og ikke minst, gjennom sosiale samvær i komiteer
og festaftener.



Jeg gleder meg til fortsettelsen, og gratulerer med 30-års jubileet.

Carl Henrik Munthe-Kaas
President

Berlin 2012 – med 30 års jubileumstur med Terje som leder for ”prosjekt
Berlin” inklusiv program og jubileumsmiddag. I Vestheim har tradisjonelt turene og reisene
vært adskilt fra seremonier, jubileer og fester. Dette er denne gang samlet under en komité.
Terje er vel den i klubben som har arrangert flest jubileer og fester – det være seg
guttefester, sommerfester, høstfester – så Jubileumsturen til Berlin er godt ivaretatt. Med
seg på Seremoniteamet har Terje, foruten presidenten, Arne Omholt, Gøril Johansen, Ronald
Elgen, Anders Fougli, Øystein Stoltenberg og Arnfinn Hafsteen.

Skreiaften i regi av Øystein og sermonikommiteen - som en liten markering av selve dagen,
ble gjennomført 14. Februar med stor oppslutning og introduksjonsforedrag av Berlin ved
Berlin beundrer Arne.

Selve Jubileumsmiddagen vil skje i Kaisersaal den 5. mai, 2012. Mark Hotel vil være
Vestheims base under Berlinbesøket.

2012 – 2013

President: Kari Ruud

Innkommende president: Gudbrand Askvig

Past president: Carl Henrik Munthe-Kaas

Sekretær: Liv Hella Matre

Kasserer: Erik Garaas

Styremedlemm: Kjell Huslid

Styremedlem: Øivind Lie





Torskeaften på SAS Hotellet desember 2012



2013 – 2014

President: Gudbrand Askvig

Innkommende President: Erling Opdal

Sekretær: Gøril Johansen

Kasserer: Tom Kuhnle

Past President: Kari Ruud

Styremedlem: Terje Granum Johansen

Styremedlem: Morten Fleischer

Det ble avholdt 41 møter, inklusive møte på Munch museet og en presentasjon av Barcode.
Klubben fikk besøk fra Beuhla Education Trust.

Det ble avholdt høstfest på Kolonihaven på Frogner og på julemøtet var Per Egil Hegge kåsør.

Det ble også arrangert en tur med ektefeller til Piemonte.



Det ble tatt opp 4 nye medlemmer, mens 3 meldte seg ut.

2014-2015

Styret:

President: Erling Opdal

Innkommende President: Knut Magne Haaland



Past President: Gudbrand Askvig

Sekretær: Kjell Huslid

Kasserer: Tom C Kuhnle

Styremedlem: Anna Maria Lund

Styremedlem: Pål Berg

President Erling Opdal overrekker Guvernør klubbens flagg



Redaktør Stanghelle og president Erling Opdal

Nok et meget aktivt år hvor det ble avholdt 40 ordinære klubbmøter, ledet av president
Erling Opdal. Det ble avholdt 5 styremøter og klubben fikk 5 nye medlemmer og ingen
utmeldelser. Det var totalt 55 medlemmer ved rotaryårets utløp.

Det har i Rotaryåret vært høy sosial aktivitet, med alt fra vandring langs Akerselven,
Spaniatur til Jerez, Sevilla mm. Høstfest, julemøte, årsfest, besøk i Mathallen, ut i det blå tur
til restaurant Signalen på Nesoddtangen og to Quiz kvelder på Dubliner Pub.

Klubben har hatt høy aktivitet på innsamlingssiden ved at kr 60.000,- er samlet inn og fordelt
mellom Beluah Pikeskole i Bungoma, Kenya og MYSA, Haba Na Haba, Narobi, Kennya.

Tradisjonen med utflukt for beboere på Frogner hjemmet og hage/vår arbeider på Heggeli
barnehjem ble opprettholdt i tillegg til sponsing av musikk opplevelse på Vinderen Bo og
eldresenter samt støtte og rådgivning til fattige innvandrer kvinner («tiggere i gaten») med
opplæring i sying.



I september arrangerte klubben en tur til Spania for medlemmer med ektefeller



2015-2016

President: Knut Magne Haaland

Innkommende president: (Nils Magne Sørlie) Gøril Johansen

Sekretær: Jeanette Clausen

Kasserer: Tom C Kuhnle

Past President: Erling Opdal

Styremedlem: Gøril Johansen



Styremedlem: Carl Henrik Munthe-Kaas

Besøk av guvernør Trygve Danielsen

Det ble avholdt 39 ordinære klubbmøter i tillegg til 4 styremøter. Det var stor sosial aktivitet
med 7 arrangementer.

I september besøkte 29 personer inkl. koner/ektemenn Inges kjære Cattolica og avsluttet
med en tur til Sottomarina /Venezia.  En tur som ble påbegynt planlagt sammen med forrige
Seremonikomité. Inge og Ronald stod for opplegget, - stor suksess. Første arrangement her
på berget, var en quizkveld avholdt i Dubliners. 14 medlemmer møtte og Ronald hadde
ansvaret. Komiteen stod deretter for den tradisjonelle høstfesten i restauranten "Crudo" i
Paleet, hvor 30 medlemmer spiste "italiensk" pizza. Giorgio hadde ansvaret for
evenementet. Videre stelte komiteen i stand torskeaften i Radisson Scandinavia Hotell. Det
var ca. 50 medlemmer med samba /sambo til stede. Loddsalget ga rikelig med tips til våre
velkjente servitører. Terje hadde ansvaret. I februar feiret vi klubbens fødselsdag, igjen i
Scandinavia hotell, ca. 40 personer inkl. ektefeller/samboere var med. Så kom 14.juni og
klubbens sommerfest, som ble avholdt i Signalen restaurant på Nesoddtangen. Vi var 38
personer til stede på festen som også markerte slutten på klubbåret og innsettelsen av vår
nye President Gøril Johansen.

Frogner hjemmet Turen til Frognerseteren ble avholdt 9. mai fra 17:00 til 19:30. Det var 8
deltagere fordelt på tre biler som ble stilt til disposisjon. Beboerne ble ledsaget av Elin, en av
de ansvarlige ved hjemmet. Det var et fantastisk vær med absolutt beste utsikt fra terrassen
på Frognerseteren. Vi serverte kaffe og eplekake og hadde en svært hyggelig prat med
beboerne. Elin satte meget stor pris på tiltaket og uttrykte stor takk til oss for
arrangementet. Gjennomsnittsalder på beboerne var ca. 90. Britt var den ansvarlig for
utflukten.

Heggeli Barnehjem Selv om det var pøsende regnvær hadde vi et veldig fint prosjekt med
beplanting på forsiden av hjemmet og leveranse av en utegrill (kull) som vi hadde bestemt
oss for å gi til hjemmet. Vi var der fra ca. 11 til 14, og det tok litt tid å skru sammen grillen,
men fikk det til slutt til.  Gudbrand sponset plantene (tomat, potet) og vi fylte tre bedd på



hver ca. 1m2. Harald var den ansvarlige for prosjektet. Dagen etter, 24. mai, fikk vi en meget
hyggelig tilbakemelding fra Inger Mathilde Holm, kontorfullmektig ved hjemmet.

Vinderen Seniorsenter Konserten ble avhold 9. juni fra 13:30 på senteret med fløytist
Germaine B. Hexeberg og pianist Morten Fagerli. Vi fikk en meget hyggelig tilbakemelding fra
daglig leder Eva Stenersen etterpå at konserten hadde vært meget vellykket. Lina var
ansvarlig for prosjektet.

Vi fortsatte å støtte Beluah Pikeskole som har blitt veldig positivt mottatt. I tillegg valgte vi
dette året også å gi støtte til TRF fondet sentralt som vi tidligere har blitt tilkjent midler fra
og vi anså det som positivt å være med på å fylle på igjen.

Foredragsholder Tom Kristiansen sammen med President Knut Magne Haaland

Foredragsholder Kåre Willoch foretar trekningen i vinlotteriet sammen med President
Haaland og Terje Johansen



President Haaland takker Sør Afrikas ambassadør for godt foredrag

På guidet tur i Middelalderparken



2016 - 2017

President: Gøril Johansen

Innkommende President: Ole A. Kruge

Sekretær: Britt Sørensen

Past President: Knut Magne Haaland

Kasserer: Tom Kuhnle

Styremedlem: Ivar Garman

Styremedlem: Carl Henrik Munthe-Kaas



18 august

På tur på Fornebulandet med middag på Odonata etter besøk på Engienerium, Akers
teknologiutviklingssenter og Vespa/Lamborghini museet



Høst tur til Ortegia 2016



Høst middag 2016 på Havfruen



Nye medlemmer Eva S. Hestnes og Britt Ring Opjordsmoen sammen med sine faddere Kari
Rud og Britt Sørensen tas opp av President Gøril Johansen

Hva kan demokratene lære av valgnederlaget i USA?
Foredragsholder Lisa Cooper , leder for Democrats in Norway og vår president Gøril
Johansen






