
 

     

DATO TEMA 
 

Ansvarlig 

Juli samt 

02.08. 
Ikke møter  

09.08.2011 

På nymerkede stier. Vi møtes utenfor Tærudhallen 

kl.20:00 og går opp til Tærudtjern Nord hvor det kan bli litt 

servering hvis været holder.  

Terje/Arne 

16.08.2011 

Skedsmo Nord på tynn is. Vi har leid NAF’s 

glattkjøringsbane i Fet. Jan Ove Hvitsten fra Wright 

trafikkskole er instruktør og vil sørge for ny lærdom og 

oppfrisking av gamle kunster. Ta med ledsager. 

Oppmøte på NAF-banen kl. 18:30 

Per Erling/Arne 

23.08.2011 
Komité-møter. Komiteene har kick-off på nytt rotaryår. 

Komitélederne avtaler tid og sted med sin komité. 
Komitelederne 

30.08.2011 
Åpent møte. Vi får besøk av vår RYLA-deltaker Ida 

Engebretsen 

Arne/ 

komitélederne 

06.09.2011 

En grenselos’ beretning.                                               

Åge Aulie fra  Årnes vil snakke om hvordan det var å være 

barnegrenselos, om flyktningerutene og flyktningetrafikken 

på Romerike 1940-45 

Birgit 

12.09.2011 

Mandag 

Kl. 19:30 

100 år med militær flyvning på Kjeller – oversikt over 
hva som skjer i jubileumsåret 2012 
v/Generalmajor Ivar Gjetnes (Skedsmokorset RK) 

 

Per Erling 

13.09.2011 

Ikke møte 

Ikke møte. Vi besøker Skedsmokorset RK på Sten 

menighetshus (skrått vis-a-vis Skedsmo kirke) den 12.09.  

 

20.09.2011 

Kl. 19:00 

Bedriftsbesøk på verdens mest avanserte post-

terminal i Lørenskog (Lørenskogveien 50). Besøket kan 

vare inntil 2 timer. Inviter gjerne med ledsager og andre 

interesserte. http://www.postennorge.no/presserom-

old/verdens-mest-avanserte-postterminal  

 

Hans-Jakob 

Møteprogram i Skedsmo Nord RK 

http://www.postennorge.no/presserom-old/verdens-mest-avanserte-postterminal
http://www.postennorge.no/presserom-old/verdens-mest-avanserte-postterminal


DATO TEMA 
 

Ansvarlig 

27.09.2011 
Kommentarer til kommune- og fylkestingsvalget 2011 

v/politisk redaktør i Romerikes Blad, Lars M. Hansen 
Arne 

04.10.2011 

Norsk Folkehjelp «Vi rydder for livet» 

Presentasjon av årets TV-aksjon som klubben også i år er med 

på 

 

Per Erling 

10.10.2011 

Mandag 

kl.19:30 

Norsk næringslivs evne til å møte fremtidige utfordringer – 

del 1 (fellesmøte med Skedsmokorset RK) 

Norge rangeres som nr.19 av 33 land i Europa på innovasjon – 

og er dårligst i Norden. Hva betyr det for vårt samfunn og de 

større endringene som må komme fram til 2020-2025? Hvilke 

tiltak bør iverksettes? Har vi gjort oss for mye avhengig av 

oljeinntektene? 

Daniel Ras-Vidal, NHO, vil foredra om utfordringene sett fra 

næringslivssiden 

Per Erling 

11.10.2011 

Ikke møte. Fellesmøte m/Skedsmokorset RK den 10.10.2011 i 

deres møtelokaler 
Per Erling 

18.10.2011 

Norsk næringslivs evne til å møte fremtidige utfordringer – 

del 2 (fellesmøte med Skedsmokorset RK) 

 

Anthony Kallevig, LO, holder et innlegg om 

medarbeiderdrevet innovasjon i lys av den norske modellen 

 

Per Erling 

23.10.2011 

Søndag 

kl.14:30 

TV- aksjonen, oppmøte på Brånås skole kl.14:30 

Ta med ledsager, barn/barnebarn og gode sko! 

Terje/Arne 

25.10.2011 Årsmøte Fredrik 

01.11.2011 Guvernør Steinar Wøllo besøker oss Erling 

08.11.201 
Samhandlingsreformen, hva er det og hva betyr den? 

v/Solrun Nygård, samhandlingskoordinator i Skedsmo kommune 
Berit 

 

 

 

 

 



 

15.11.2011 

 

De totalitære ideer i vår egen samtid v/Øystein Sørensen, 

professor i moderne historie ved UiO. Hans forskningsfelt 

spenner over politiske ideers historie, særlig liberalisme, 

nasjonalisme og nasjoalsosialisme. 

http://www.hf.uio.no/iakh/personer/vit/osorense/index.html  

Birgit 

22.11.2011 

Ikke møte 
Inter City møte torsdag 24.11. på Skedsmo Samfunnshus  

24.11.2011 

Torsdag 

kl. 19:00 

Inter City møte Skedsmo Samfunnshus.                              

Tema: «Anskaffelsen av nye jagerfly». Paneldebatt med 

spørsmål fra salen. Se for øvrig:  

http://www.skedsmonord.rotary.no/?pageid=114&newsitemid=122  

Per Erling 

29.11.2011 

Norsk juleøl.  

En tradisjon beskrevet av hirdskalden Torbjørn Hornklove tilbake 

til år 900. Hva skjuler seg i årets tapping? 

Fredrik 

06.12.2011 

En reise i Fred  

Hva er det? Hvorfor gjør Røde Kors dette? Hva får deltagerne ut 

av det?  

v/representanter for Skedsmo Røde Kors 

http://skedsmo.redcross.no/?category_name=en-reise-i-fred  

Arne 

13.12.2011   

20.12.2011 

 

Julemøte 
 

27.12.2011 Juleferie  

http://www.hf.uio.no/iakh/personer/vit/osorense/index.html
http://www.skedsmonord.rotary.no/?pageid=114&newsitemid=122
http://skedsmo.redcross.no/?category_name=en-reise-i-fred

