
25-års jubileum på 
Kjeller Gård         

fredag 3. mai 2019
Kokkens Kjøkken sto for en svært 

velsmakende meny

(Det ble ikke innsatt noen ny president)

(Bildemontasjen er satt sammen av Arne Besseberg)





• Rotary er et globalt nettverk bestående av 1,2 millioner ressurspersoner fordelt på mer enn 

34.000 klubber world wide. Rotary forsøker gjennom initiativ og handling å skape varige 

endringer og forbedringer i verden og lokalt. Disse målsetningene forsøker Rotary å oppnå 

gjennom følgende programmer:

• Arbeid for fred 

• Bekjempelse av  sykdommer (Rotary har gjort en kjempeinnsats for vaksinering mot Polio)

• Arbeid for forsyning av rent vann, forbedring av sanitæranlegg og hygiene

• “Mor og barn” – programmer 

• Bidra til bedre utdannelse 

• Bidra til vekst i lokal økonomi















Claes-Göran Andersson - Charterpresident

Claes-Göran sto bl.a. for

• Design av klubbens vimpel

• Initiativtaker og forfatter av 

klubbens seremonier vedr. 

klubbmøtestart, presidentskifte 

og opptak av nye medlemmer

• Rotaryglasset som tildeles alle 

presidenter

• Æresmedalje for 100% 

fremmøte

• Designet av vikingeøksen

• Klubbens «hestesko»

• Initiativet til en rekke for-

skjellige temafester i klubben

• Fikk Oldtidskartet vedr. 

kryssningen av Nittelven ved 

Nittesund (datert 1772) inn i 

klubbsammenheng

• En rekke forskjellige mindre 

småprodukter som ble gitt ut 

ved forskjellige anledninger

• V 3. august 2005, 63 år









Birger Westin

Klubbens æres-

medalje til alle som 

siste år hadde 100% 

fremmøte og har 

vært klubbpresident. 

Birger har fått denne 

i medaljen 18 ganger 

(pr. 2017-18)!









SNRK har gitt sokkelen til 

St. Olav i Skedsmo kirke







Klubbens 1. presidentskifte



Vedjobbing (for salg) hos Hans-Jakob





Kommentarer overflødig







På initiativ fra Claes-Göran hadde vi de 

første årene forskjellige temafester 



Det var mye moro på festene våre…





















Wenche Arnardo









Besøk på Oscarsborg









Vår utvekslings-student fra Australia, Lauren Mostert (2003-04) og Henrik Andersson 

som var i Australia - begge flankert av årets guvernør Barry Matheson og president 

Tor Sauar.



Fra Arnes besøk i verdens første Rotaryklubb ved Rotarys 

100-års jubileum i 2005 i Chicago



Prosjekter
klubben har hatt eller vært med på



NRKs TV-aksjon

Klubben har i 15 år vært ansvarlig for organiseringen av 

bøssbærerne på Holt-Vestvollen-området. 



Sammen med Skedsmokorset RK har vi arrangert ost- og rødvinsaften for beboerne 

på Skedsmotun i en årrekke. Populært tiltak med underholdning og allsang.





Fra overrekkelsen av sansehagen



Rydding og merking av 

stier og løyper i 

Romeriksåen sammen 

med Skedsmo Skiklubb 

(bilde fra RB)





Solcellestrøm til 4 landsbyer i den fattige Limpopo-provinsen i Sør-Afrika sammen med 

andre klubber i Distrikt 2260 og den lokale rotaryklubben i Polokwane

(avsluttet 2018)

• I alt fikk 180 husholdninger med skolebarn lys inne og ute i tillegg til radio og uttak for ladning av 

mobiltelefoner og strøm til andre 12V apparater som TV, vifter osv, hvis økonomien tillot det. 

• Særlig viktig var leselys slik at barna kunne gjøre lekser og voksne studere om kvelden. 

• Radioen som inngår i pakken, ga informasjon om samfunnet og hadde flere opplæringsprogram. Noen 

hadde også skaffet seg TV som ga dem ytterligere innsikt om verden rundt seg.

• Utelys og lykt reduserte angrep fra dyr og voldsmenn. Det ble lagt stor vekt på den økte sikkerheten 

som solcellestrømmen ga. Det ble færre branner som skyltes bruk av stearinlys og parafinlamper og 

langt bedre inneluft. 

• Utstyret er levert av Solar Vision, Polokwane, som også vedlikeholder anleggene i 20 år mot en liten 

subsidiert avgift.



Vårt fadderbarn i Polen siden 2002.

Hun bor i SOS-barnebyen i Bilgoraj.



Fra utsetting av 5 sittegrupper i Romeriksåsen i september 2018 (sørenden av Tærudtjernet, 

Nordre Tærudtjern, lysløypa under kraftlinjen, Ringdalshytta og Tærudhallområdet)



Presidentskifte på Slogum gård 10.06.2016





20-års jubileum på Slogum gård 14.06.2014





Fra overrekkelsen av Paul Harris til Lars Otto Ullereng 19.12.2017

(Andre eksterne som har fått overrakt Paul Harris er Eivind Klemp)











Vi koser oss i Gansvika etter en båttur på Øyeren








