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 Disponent – A/S Elton Trevare

Styremedlemmer  Tore Planke 
 Tekn.Direktør – A/S Tomra Systems

 Gunnar Baalsrud 
 Direktør – Collet Marwell Hauge A/S

 Odd Garm 
 Overarkitekt – Oslo kommune bygningskontrollen

 Knut Ingar Hansen 
 Rektor – Mellom Nes skole

 Peter Holtermann 
 Rørleggermester – Billingstad Rør AS

 Arne Haaland 
 Adm.dir.  - A/S Veidekke

 Kjell Jacobsen 
 Direktør – Apothekernes Laboratorium

 Rolf Ragnar Johnsen 
 Fagsjef – NVE Statskraftverkene

 Hans Riddervold 
 Overingeniør – A/S Elektrisk Bureau

 Sigurd Jahr Smebye 
 Forsker – Meteorologisk institutt

 Lars Førisdal Sørhagen 
 Apoteker – Asker apotek

 Ola Veigaard 
 Forlagssjef – Chr. Schibsteds Forlag

 Henrik Wie 
 Tannlege – Egen praksis

 Johan Aalerud 
 Gartnerieier – Leangen gård

 Ola Aanonsen 
 Gårdsbestyrer – Skaugum gård 
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Hvordan klubben ble til 

Innledningen
Allerede i 1977 begynte Asker Rotary Klubb å vurdere om det burde etableres en 3dje Rotaryklubb innen 
Asker Kommune, i tillegg til Asker som ble chartret i 1955, og Skaugum som ble chartret i 1971.

Drivkraften i dette arbeidet var medlem i Asker RK, og daværende råd-
mann i Asker Kommune, Knut  Apesland. Det ble sendt ut en invitasjon til 
mulige interesserte til et møte den 24. august 1977 på  Rådmannens kontor 
i Asker Rådhus. Her møtte kun 2 personer: nylig avdøde Gunnar Baalsrud 
– klubbens æresmedlem – og Olaf Ruud, som gikk bort for mange år  siden. 

14 dager senere ble det avholdt et nytt møte  samme sted, og så igjen hver 
14. dag inntil det ble så  mange fremmøtte at de neste 5 møtene ble  flyttet 
til  Venskaben i Asker. 

Det var den gang slik at hver Rotaryklubb måtte ha et geografisk avgrenset territorium hvorfra man  kunne 
rekruttere medlemmer. Både Asker og Skaugum RK hadde imidlertid hele Asker Kommune som område, 
men tanken var at den nye klubben skulle rekruttere fra området rundt Holmen,  Nesbru,  Billingstad og 
Nesøya. Til slutt samtykket allikevel både Asker RK og Skaugum RK i at den nye klubben skulle få hele 
Asker som område, og dette ble skriftlig meddelt til Rotary International. Så formelt var  prosedyren den 
gangen.

Navnet på den nye klubben var lenge et diskusjons-
tema, og en liste på 20 navn ble  diskutert. Her 
 fantes flere gamle gårdsnavn fra  området. Til slutt 
sto man igjen med Holmen eller Nesbru, men til 
slutt ble  navnet Nesbru enstemmig vedtatt på et 
møte den 7. desember 1977.

25. januar 1978 ble det holdt et møte hvor den nye 
Nesbru Rotaryklubb ble formelt stiftet. Klubben 
 konstituerte seg, og Erik Otto Dahlmann ble valgt 
som klubbens første president. Han hadde tidligere 
vært medlem i Mysen RK, og det var da naturlig å 
velge en person med rotaryerfaring. Han valgte 
som sitt tema for det første året: «Bygda og det 
nære miljø». 

Distriktsguvernør Odd Hopp (t.v.) overrekker charterbrevet 
til Erik Otto Dahlmann, president i den nystiftede Nesbru 
Rotary Klubb.

Klubbens fadder Knut Apesland
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Charteret
5. juni 1978 fikk klubben sitt Charter fra Rotary 
 International, men først 21. juni 1978 ble klub-
bens første charterfest avholdt. Dette regnes  internt 
som klubbens charterdato. 

Etter invitasjon fra den nye klubbens visepresident, 
adm. direktør Erland M. Raastad i Royal Viking 
Line, ble festen holdt om bord i cruisebåten «Royal 
 Viking Sea» som lå ved kai i Oslo. Foruten klub-
bens 19 chartermedlemmer og ledsagere deltok en 
rekke representanter fra naboklubbene, samt 
 Distriktets  guvernør Odd Hopp, som formelt over-
rakte charter brevet til klubben. 

Sekretær i den nye klubben, Olaf Ruud, leste så opp korte vita om alle chartermedlemmene, og deretter 
ble hvert medlem formelt tatt opp som rotarianer av guvernør Odd Hopp. 

Den følgende post på programmet var festmiddag og nachspiel. Dette ble en charterfest som det  fortsatt 
går gjetord om. Toastmaster Kjell Jacobsen måtte holde styr på en lang rekke hilsningstaler fra nabo-
klubber under gallamiddagen i skipets restaurant. Senere flyttet man seg ned i teatersalongen hvor det var 
dans med flott underholdning av  skipets profesjonelle  krefter. 

Charterfesten 21. juni 1978 ombord på MS Royal Viking Sea

Klubbens Charter
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Det var en stor gest fra Royal Viking Line, at hele arrangementet ble gitt som gave til den nye Nesbru 
 Rotary Klubb. Deltakerne betalte en kuvertpris på kr. 120 (!), og som således ubeskåret gikk inn som en 
startkapital på klubbens konto.

 
En Rotaryklubb må ha et møtested
Møtene på Venskaben i Asker ble etter invitasjon 
fra chartermedlem Tore Planke flyttet til kantinen i 
hans bedrift Tomra Systems AS på Drengsrud fra 
desember 1977. Dette ble da klubbens faste møte-
sted i de første 6 år, og uten kostnader for klubben. 
Dette var en meget verdifull fødselshjelp for den 
nye klubben.

Tomra fikk etter hvert mer bruk for sin kantine 
selv, og i august 1984 ble møtene flyttet til Holmen-
bugtens Bakeri og Café, som lå i den gamle delen 
av Holmensenteret. Det varte frem til våren 1991 
da klubben fikk en avtale med Asker Museum om 
leie av Café  Gunhild på mandager, og det har siden 
vært klubbens faste møtested. 

Da Nesbru Rotary Klubb ble startet hadde naboklubbene Asker og Skaugum sine møtedager på  henholdsvis 
mandag og tirsdag, og det var derfor naturlig at Nesbru skulle ha sine møter på ons dager. Det viste seg 
imidlertid at klubbens medlemmer hadde en meget stor reisevirksomhet i inn- og utland, og da var en 
midtukedag ikke optimalt.  Derfor ble etter en tid møtedagen flyttet til mandager kl. 18:15 – 19:30, og 
 således samtidig med Asker RK. 

Den store reisevirksomheten blant klubbmedlemmene førte også med seg at klubben fikk problemer med 
fremmøteprosenten. I utgangspunktet var  kravet at et medlem måtte være til stede på minst 60% av 
 møtene – enten i egen eller i en fremmed klubb. I mange år figurerte klubben derfor meget lavt på 
 distriktets lister over fremmøteprosenter, men det rettet seg noe etter hvert som medlemmene ble eldre. 
I senere tid er kravet om minimum fremmøte ikke håndhevet av RI, men det ligger allikevel på et snitt 
rundt 65% i vår klubb. 

Vårt faste møtelokale i Kafe Gunhild på Asker Museeum
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De første år. Utvikling av klubben

Organisering
Fra begynnelsen ble klubben organisert med komitéer for klubb/kameratskap, klassifikasjon, yrke, sam-
funn, program, internasjonal, samt fest- og seremoni.  I styret satt president, visepresident, past president, 
sekretær, kasserer og styremedlem. 

Allerede fra 1979 ble det trykket et møteprogram i lommeformat for hver halvårsperiode, og med oversikt 
over komitésammensetninger og detaljer om de kommende møter, inkludert hvem som skulle ha 3-min. 
På baksiden sto trykket en telefonliste for alle medlemmer.  

Til klubbens 25-års jubileum i 2003 ble det trykket en 
egen medlemsmatrikkel med fargebilder og personalia, 
noe som senere medlemmer har hatt stor nytte av. 
Denne kommer i ny utgave til 40-års jubileet.

President 2017 - 2018, Antohny Kallevig med presidentkjedet ved 
klubbens talerstol. Vår nye roll-up

EN SERVICE-
ORGANISASJON 
MED YRKESBASERT 
MEDLEMSSKAP

Chartret 05. juni 1978

Møtested: 
Hver mandag kl 18.15 på  

Kafe Gunhild, Asker Museum

Våre prosjekter:
• Semiaden
• Nesbru vgs: Yrkesmesse, mentor, 

eksamensvakter
• Vinterkonserten i Holmen kirke  

- ”End polio now” får overskuddet
• ROTARY-stipend til USA, GRSP
• ROTARYs ledelsesseminar for 

ungdom, RYLA
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I deler av denne perioden hadde klubben også et eget  månedsbrev, men disse trykte publikasjoner  forsvant 
etter hvert som e-post og hjemmesider tok over kommunika sjonen. 

Klubben trengte en logo. Ideen med å bruke Nes Bru og  kuperte askerkaller i vår logo kom fra charter-
medlem Tore Planke, gründer av bedriften Tomra. Dette ble så ble tegnet ut og trykket på vimpler i sam-
arbeid med Skaugum RKs medlem Richard Klem, og som drev et silketrykkeri. Klubbens talerstol ble 
visstnok også produsert ved Tore og  Tomras hjelp. 

Som vanlig i Rotary velges president og styre for ett år av  gangen for å sikre rotasjon. Unntaket er sekretær 
og kasserer som velges for 2 år.  Bytte av president skjer 1. juli, men skjer i praksis på et nærliggende klubb-
møte, og han får da overrakt presidentkjedet. 

I 1982 skulle Kjell Jacobsen tiltre, men han var da på reise i USA, og oppholdt seg 30. juni i Pottstown, 
Pennsylvania (hvor han også var bosatt i 1968-70). Den lokale guvernør skulle den kvelden innsette den 
nye presidenten i Rotary Club of Pottstown, og organiserte det slik at Kjell ble innsatt i Nesbru RK  samtidig. 
Provisorisk kjede fikk han også.  Dette ble til og med omtalt i lokalavisen Pottstown Mercury.

Møtene
Etter først å ha hatt sine møter i bedriftskantinen på Tomra i 6 år, og senere i Holmenbugten Bakeri og 
Café i den gamle delen av Holmensenteret, fikk klubben avtale med Asker  Museum om ukentlig leie av 
Kafé Gunhild fra 1991. Dette har siden vært klubbens faste møtelokale alle mandager mellom 18:15 og 
19:30. Ved sporadisk behov har møtene også vært holdt på museets nærliggende «Ut-i-solen-stua». 

Klubb/kameratskaps komitéen, og senere administrasjonskomitéen, har hatt fast oppdrag med å kjøpe 
inn bakverk og trakte kaffe til møtene. Holmenbugten Café var eiet av konditormester Tore Sigernes, og i 
de årene fikk klubben nyte særdeles rimelig (gratis) bakverk fra disken. Tore var President i Asker Rotary 
Klubb da Nesbru RK ble etablert, så klubben har mye å takke ham for. I mange år la medlemmene igjen 
en 10-krone som betaling for kaffe og kaker på møtene, men dette ble senere inkludert i medlemsavgiften. 
I en periode måtte det også betales et symbolsk «gebyr» hvis medlemmet hadde uteblitt fra forrige møte, 
og unnlatt å møte i annen klubb. I fall det siste måtte et møtekort fremvises.

I de første 25 årene hadde mange av klubbens medlemmer en utstrakt reisevirksomhet verden over, og 
avla i den sammenheng ofte besøk i lokale rotaryklubber på stedet.  Ved slike besøk avleverte man gjerne 
– og mottok i retur –  en klubbvimpel, og Nesbru RK har gjennom årene fått en imponerende samling av 
vimpler fra nær og fjern, alt fra Buenos Aires til Hawaii. Disse vimpler ble hengt opp og dekorerte i mange 
år våre klubblokaler under møtene, og er fortsatt i bruk ved spesielle anledninger.

Gjennom årene har klubben blitt besøkt av en rekke interessante gjester og foredragsholdere på møtene; 
alt fra den sovjetiske ambassadør til ulike statsråder og generaler for å nevne noen. De mange Interessante 
foredrag har i alle år vært et viktig incitament for å komme på møtene i klubben.

I alle år har møter i de forskjellige komitéer vært en god kilde til å bli bedre kjent med hverandre. Disse 
møtene har fortrinnsvis vært holde hjemme hos et komitémedlem, og klubben har også hatt såkalt 
peismøter hvor dagsorden har vært mer uformell, og gjerne uten foredragsholder.  Vinsmaking med ost 
og kjeks og med interne kåsører har vært tema på flere møter gjennom årene, og i mange år ble det også 
arrangert vinlotterier for å styrke klubbkassen.

Allerede fra de første år ble det en tradisjon at de 3 klubbene i Asker gikk sammen om å arrangere felles-
møter i sommerferien. Her delte man på oppgaven ved at hver klubb påtok seg å arrangere 2 slike møter 
i perioden juli – primo august, og disse ble de første årene holdt i festsalen i Asker Samfunnshus. Allerede 
i 1983 arrangerte Nesbru dog et eksternt møte på Høvikodden, og med en orientering om kunstsenteret.  
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I senere år kom også klubbene i Røyken og Hurum med i disse fellesmøtene, og dette samarbeidet pågår 
fortsatt.

Det sosiale liv i klubben
Etter den vellykkede chartring av klubben var det av stor viktighet at medlemmene ble godt kjent med 
hverandre, og at det ble utviklet et fellesskap. Man fant tidlig ut at dette også burde skje i mer sosiale 
 sammenheng, som komitémøter, felles arbeid i klubbprosjekter og på klubbfester.

Charterfestene
De årlige charterfestene i juni ble en viktig sosial begivenhet, siden også ektefeller/ledsagere ble invitert 
med. Chartermedlem Ola Aanonsen var gårdsbestyrer på Skaugum – kronprinsparets residens – og han 
og fru Åse inviterte allerede i 1979 klubben til å avholde 1-års jubileumsfest i haven på bestyrer boligen. 
Dette fortsatte, og i mange år ble det satt opp et stort partytelt i haven for å huse festen. Ola fikk laget en 
stor tønnegrill for grilling av hele lam, og Tore Planke konstruerte en mekanisk rotasjon av grillspydet. 
Dette fungerte knirkefritt i mange år. Til tider kunne det blir vel kjølig ute på plenen, og etter hvert invi-
terte vertskapet til at festene kunne holdes innendørs. Under charterfesten i 1981 plantet daværende pre-
sident Olaf Ruud et tre i haven som en takk til Åse og Ola. Senere overrakte klubben dem også et flyfoto 
av Skaugum gård.

Som en ytterligere takk fra klubben for den romslige gjestfriheten ble fru Åse  Aanonsen tildelt en Paul 
Harris-utmerkelse i 1988.

Klubbens medlemmer har mange hyggelige og gode minner fra disse årlige sammenkomster på Skaugum, 
og mange fikk nok med seg en soloppgang eller to før festene tok slutt. 

I 1983 ønsket klubben å hedre en samfunnsengasjert person i Asker kommune. Valget falt på Jan Mathie sen 
– bedre kjent som Mattis -  som en takk for hans mangeårige innsats for ungdom ute på Børsholmen. Ved 
charterfesten på Skaugum i 1983 ble han så tildelt en Paul Harris av distrikts guvernør Finn Owren. Mattis 
takket for utmerkelsen, men hadde kanskje ønsket seg at pengebeløpet i stedet kunne gått til hans frivil-
lighetsarbeid. 60 deltakere 
applau derte utmerkelsen, og 
han var kun den 10. ikke- 
rotarianer som fikk en PHF i 
Norge. Videre tildelte klub-
ben i 1985 en PHF til Reidar 
Ofterbro, Hvalstad for hans 
mangeårige arbeid for ung-
dom i  Holmen IF.

I 1988 ble klubbens 10-års 
jubileumsfest holdt på Hol-
mensenteret, men etterfulgt 

President Knut Ingar Hansen i 
Nesbru Rotary overrekker Paul 

Harris-medaljen i 1998, til Aase 
Aanonsen som er gift med gårds-

forvalteren på Skaugum gård.
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av buss til Skaugum og dans etterpå. 
Her fikk Åse Aanonsen samtidig 
tildelt en PHF.

Charterfesten i 1995 ble holdt på 
vårt medlem Christen Gjesdahls 
historiske feriested Stillesholmen i 
Lier, hvor klubben også tidligere 
hadde vært på besøk.

Charterfestene fortsatte ellers med 
få unntak på Skaugum, helt frem til 
gårdsbestyrer Ola gikk av med pen-
sjon i 2010. Han ble høyst fortjent 
tildelt en Paul Harris som en takk 
fra klubben. I de senere år har feste-
ne gjerne blitt avholdt på Hassel-
bakken i Asker.

Jubileene ved 15 og 20 år ble holdt på Ringiåsen Herskapsbolig, som ble drevet som selskapslokaler av vårt 
daværende medlem Per Anton Thorvik. Dette ble stilfulle fester med gallakledde gjester i polonese, før 
man gikk til bords til en festmiddag. Stedet hadde egen kokk og alle rettigheter, og dette var svært hygge-
lige og populære arrangementer.

Ved klubbens 25-årsjubileum den 21. juni 2003, altså på datoen for klubbens første charterfest, ble det lagt 
opp til et storstilt arrangement på Sem  Gjestegård. For at flest mulig skulle delta, ble det gjennom vinteren 
arrangert en rekke vinlotterier, auksjoner og annet, og hvor overskuddet gikk inn i et jubileumsfond. 

Nesbru Rotaryklubbs 15-års jubileum på Ringiåsen.

Paul Hallis-medaljen til Mattis på Børsholmen
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Sammen med et bidrag fra klubbkassen ble dette 
brukt til å sponse festen slik at  deltakeravgiften 
kunne settes ned til kr. 500 per person.  

Som en ytterligere oppmuntring til deltakelse ble 
det blant dem som meldte seg på innen fristen 
trukket ut 10 personer, og som alle ble invitert til 
en gratis omvisning med lunsj om bord i cruise-
båten «Grandeur of the Seas» (RCCL) i Oslo den 8. 
juli.  Dette trakk således en linje tilbake til klub-
bens charterhøytidelighet om bord i «Royal Viking 
Sea» 25 år tidligere.

Til sammen 70 deltakere, herunder guvernøren m/
frue, sørget for en høy stemning under festen, og 
 presidentene i alle naboklubbene overrakte penge-
gaver til klubben i form av midler satt inn i Nesbru 
RKs navn i Rotary International.

Klubbens fadder – Knut Apesland i Asker RK –  
var æresgjest, og ble som takk for sin innsats tildelt 
en Paul Harris, noe han satte stor pris på. Alt i alt 
en meget minnerik charterfest. 

I 1980 fylte Rotary International 75 år. Det ble da 
15. februar arrangert en jubileumsfest, først med 
en aperitiff hjemme hos Gerd og Kjell Jacobsen i 
Torstadbakken, og så en festmiddag hos Sigrid og 
Hans Riddervold i nabohuset, og med dans i 
 kjellerstuen. Antrekk smoking. Kuvertpris alt 
 inklusive: kr. 125,-. Det var tider det. 

Markeringen av 75-års jubileet fortsatte så den 26. november med en større middag på Heggedal Hoved-
gård. Årets Guvernør Alf R. Bjercke (Maler’n til Bjercke) var hovedgjest, og som den eminente tegner han 
var, begynte han utpå kvelden – med medbragt fettstift – å dekorere og signere flere av husets tallerkener 
med maritime motiver. Disse ble begjærlig smuglet med hjem av mange medlemmer, og det ble litt opp-
styr da klubben dagen etter måtte redegjøre for de manglende tallerkener. I dag et morsomt minne.

Rekefester, torsk og annet
Populære var også de årlige torskeaftener, julemøter og sommerfester med reker. Tore Planke kjøpte den 
tidligere redningsskøyta Olav Ringdal jr. i 1983, og under det nye navn «Olava» ble klubben i flere år 
 invitert ut på flotte rekefester på fjorden. Morsomst var det kanskje i 1984 da cruisebåten SS Norway kom 
ut fjorden, og hvor storøyde passasjerer kunne bivåne en utstrakt nakenbading fra «Olava». (Naken-
badingen fra «Olava» omtales også av Mette B. Digerud i hennes skrift om kvinner i Rotary.) 

Rekefestene fortsatte senere i mer privat regi, og hvor klubbmedlemmer gjerne stilte sine private brygge-
anlegg til disposisjon.

Steinar Mellgren ble medlem i klubben i 1985, og fra 1990 inviterte han hvert år klubben til å avholde sine 
tradisjonelle torskeaftener i lokalene til sin bedrift, Argo AS, Blakstad. All drikke var «på huset», og dette 
ble selvsagt meget populært. Fra år 2000 fortsatte tradisjonen med torskeaftener i klubbens møtelokaler 

Årets president i 1998, Henrik Eie, overrakte Paul Harris- 
medaljen til Erik Otto Dahlman, klubbens første president. 
I Eriks  fravær ble utmerkelsen mottatt av hans kone, Åse 
Dahlman.
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Rekefest hos Claus Lian

Rekefest på fjorden med redningsskøyta «Olava», tilhørende Tore Planke. Her i 1984 møte med cruisebåten SS Norway.
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Charterfest på Skaugum, 14. juni

Torskeaften på Museet
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på Asker Museum, og med avdøde klubbmedlem Truls Martens som mangeårig sjefskokk. Senere tok Ulf 
Klerck Nilssen over dette viktige verv.

Senere kom også høstens rakfisklag inn som en like populær tradisjon, og hvor også ledsagere er med. 
Flere medlemmer har gjort en stor innsats i å utvikle og videreføre disse årlige sammenkomster.

Biskop Em. i Bergen, Ole D. Hagesæther, var sokneprest i Holmen 1980-89, og ble medlem i klubben i 
1987. Da han flyttet sikret klubben seg et nytt medlem, seniorprest Trond Arne Hauge i Holmen Menig-
het. Han har i mange år holdt vedlike en tradisjon med å invitere medlemmer og ledsagere til en årlig 
julehøytidelighet i kirken, etterfulgt av kaffe og julekaker i kirkestuen. Denne tradisjonen er høyt verdsatt 
bant medlemmene. 

I 1999 arrangerte han også en fellestur til Israel, og hvor 16 medlemmer og ektefeller deltok. Det ble en 
meget minnerik tur for alle, og noen fikk samtidig også med seg en dagstur til Jordan og oldtidsbyen Pe-
tra.

Vårt medlem Egil Egebakken er en kjent kunstmaler, og i mange år har han meget velvillig donert egne 
kunstverk til klubbens forskjellige lotterier. Disse gevinstene er alltid meget ettertraktet blant medlemme-
ne, og dette loddsalget har gitt mange bidrag til en styrking av klubbkassen.

Nevnes må at klubben tidlig fikk en møtetradisjon med «Julens Bøker» som tema. I begynnelsen var det 
chartermedlem og forlagssjef Ola Veigaard som snakket om aktuelle bøker, og etter at han flyttet til Sør-
landet stilte i mange år bokhandler Jon Stenseng, Holmen, velvillig opp og kåserte. Senere gikk «vervet» 
over til bibliotekar Reidun Ruud fra Asker Bibliotek, enke etter vårt tidligere chartermedlem Olaf Ruud, 
før Nordli Bokhandel på Sandvika Storsenter overtok disse møtene i noen år.
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Kvinner i Nesbru Rotary

Spørsmålet om deltagelse av kvinner i Rotary ble først registret i Rotary i Los Angeles i 1910, hvor svaret 
var nei og «probably never be».

Først 4. mai 1987 vedtok Unites States Supreme Court, 7 mot 0 stemmer, at kvinner skulle ha rett til med-
lemskap i Rotary. Rotary International bestemte i 1989 å slette ordet «male» i sine vedtekter; kvinner 
kunne opptas i Rotary. (Ref. A century of Service by David C Forward. Page 189).

På møtet i “Council on Legislation” i 1989 åpnet Rotary International adgang til opptak av kvinner i 
 Rotaryklubber over hele verden. Her i landet var Skøyen RK først ute, i 1991. 

Inntak av kvinner ble heftig diskutert i Nesbru Rotary, og i 1991 ble det flertall for å innlemme kvinner. 
Ettersom jeg hadde vært disponent (som det het den gang) i Røyken og Hurum Avis i 10 år frem til 1987, 
og deretter etter hvert jobbet som administrerende direktør for Slemmestad Eiendom AS, et datterselskap 
i Aker/Norcem gruppen, var jeg kanskje et naturlig objekt til å inviteres til Nesbru Rotary. Det var ingen 
av gutta i Nesbru som representerte noe innen eiendom eller avis, så jeg tilfredsstilte kravet om «egen» 
klassifikasjon og jeg kjente godt mange av gutta i Nesbru gjennom min manns medlemskap i Round Table 
Asker, et naturlig forum å rekruttere nye medlemmer fra til Rotary.

Bernt Hanssen inviterte meg med til det første møtet våren 92 for, som han sa; «å se hva Rotary er for 
noe.» Jeg møtte opp på et ordinært møte og satte meg ned bak i lokalet. Ikke før hadde jeg satt meg så kom 
far og sønn, Sverre og Tore Planke, ilende nedover i lokalet for å hilse og ta meg i øyesyn, og med et «vel-
kommen hit» blant mange andre spørsmål. De andre medlemmene var mer beskjedne, nikket blidt, men 
smilte skeptisk. Jeg ble hilst velkommen som gjest og så gikk man over til Rotary-saker og møtet forløp 
som normalt.

Jeg møtte på flere møter i vårhalvåret 92 og ble tatt opp som medlem på et møte i juni som første kvinne 
i Rotary i Asker og Bærum. (ref. Budstikka 2. juli 1992).
Det var til å begynne med vanskelig å fatte alle deler av Rotarys arbeid og hva det sto for, til det var  møtene 
for korte og foredragene hovedinnhold i møtet. Foredragene var interessante, men langsomt ble også for-
ståelsen av andre deler av Rotarys arbeid oppfattet, takket være hjemmemøter i egne komiteer, og som ble 
en fin introduksjon til Rotarys mange saker.

Sommeravslutningen det året ble holdt på skøyta til Tore Planke slik det hadde vært i mange sommer-
avslutninger foregående år. Jeg møtte opp, tenkte at dette er et vanlig møte, det er bare å stille. Ikke alle var 
like glade for det. Det ble mumlet litt i krokene, og da vi hadde kommet ut på sjøen var det en av gutta 
som sa;
- Vi pleier å bade nakne!
OPs, tenkte jeg og svarte straks;
- Flott, bare gjør det, gjør som dere pleier. Jeg går bak på dekk så lenge.
Men det etterlengtede badet ble ikke noe av. Damen hadde tydeligvis forpurret gamle tradisjoner.
Litt senere, da det var temmelig tomt på dekk, ville jeg ta turen ned under dekk, ned i salongen, og entret 
nedover trappen da jeg hørte:
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- Damer i Rotary er bare tull gutter. Dette er en gutteklubb. Damer har ikke noe her å gjøre.
Oi, tenkte jeg, de er ikke ferdig med diskusjonen om kvinner i Rotary ennå. Jeg gjorde helomvending og 
gikk opp på dekk igjen. Den diskusjonen måtte de ta alene og se å bli ferdig med!

Jeg flyttet til Vilnius i løpet av året 92 og var bare 
sporadisk på møtene i Nesbru Rotary, men deltok 
av og til på møter i Vilnius som nettopp hadde fått 
etablert en Rotaryklubb bestående stort sett av 
 ministre og hvor jeg også var eneste kvinne. Og 
ikke forsto et eneste ord. Men hyggelige smil fikk 
jeg mange av.

Da jeg flyttet tilbake i 92/93 var første møte på 
Bondi Sykehjem. Der møtte jeg en av gutta utenfor 
døra. Han kom rett bort, ga meg en klapp på 
skulde ren og sa:
- Velkommen tilbake. Hyggelig å ha deg her igjen. 
Det avgjorde saken. Jeg hadde vært i tvil om jeg 
ville fortsette, men hele klubben hadde kommet 
over diskusjonen om kvinner i Rotary. Det var nå 
en varm og omtenksom klubb som møtte meg. 
Kvinner var akseptert i klubben.

Først i 1994 kom nok en kvinne, Birgit Rande, 
 leder av Friundervisningen i Asker, inn i klubben 
og vi var blitt hele to stykk kvinner.

Flere kvinner har kommet og gått i årenes løp. I 
jubileumsåret 2018 er vi 5 kvinner i klubben. Tor-
bjørg Hogsnes, Hanne Ottman, Ellen Juvet, Unni 
Sørli og meg selv.

Det nye medlemmet, Mette Brendshøy Digerud, sammen 
med Nesbru Rotary Klubbs president Sverre Nyegaarden.
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Rotary Foundation – Matching Grants

I mange år hadde Rotary International (RI) et program kalt Matching Grants. Det fungerte slik at en 
klubb først foreslo et sosialt prosjekt i sitt nærområde som de ville støtte. Hvis godkjent av RI ble  prosjektet 
annonsert internasjonalt gjennom RI, slik at andre klubber (eller personer) kunne tilkjennegi en penge-
støtte til prosjektet. Disse samlede midler ble da innbetalt til RI, som så doblet beløpet for utbetaling til 
prosjektet.  

I Nesbru RK ble det interesse for å finne og støtte et slikt internasjonalt prosjekt, og fant det gjennom 
Poznan Rotary Club i Polen. 

Bilgaven til barnehjem i Poznan i 2001 
Barnehjemmet «Przyjaciela Hospicjum» i Poznan hadde kun foreldreløse, handikappede barn boende 
hos seg og det var ganske spartanske forhold med små ressurser tilgjengelig. Hjemmet hadde ingen trans-
portmidler, slik at de handikappede barna ikke kom seg ut på turer i det hele tatt. De levde et isolert liv på 
hjemmet. De hadde heller ingen foreldre som kom og hentet dem for å gi adspredelse og avveksling. 

Nesbru Rotaryklubb fikk kontakt med Poznan Rotaryklubb i District 2230, og som hadde funnet ut at det 
var stort behov for hjelp til dette barnehjemmet. De bestemte seg for å samle inn midler slik at man kun-
ne kjøpe en stasjonsvogn med plass til rullestolbrukere, og at det kunne kjøres en båre i bilen ved å ta ut 
seter på den ene siden. Andrzej Hoffmann var innkommende president i den polske klubben, og han 
snakket godt engelsk som eier av et datafirma. 

Nesbru RK satte i gang med innsamlinger og aktiviteter for å samle inn penger, og fikk inn til sammen kr 
22.500. Vårt Distrikt 2310 matchet med å legge til kr 31.500. Poznan Rotary Club bidro med USD 500, 
dvs. til sammen lik kr 58.500. Denne summen ble doblet av Rotary Foundation som skjøt inn USD 6.500 
(Matching Grant), slik at total sum pengegave til barnehjemmets bil var på USD 13000, lik kr 117.000. 
Med denne summen gikk Andrzej Hoffman til lokale bilforretninger, og fikk forhandlet en avtale om 
 levering av en splitter ny Renault stasjonsvogn til en kraftig rabattert pris. Bilen hadde en god del ekstra-
utstyr slik at de handikappede kunne komme lett inn og ut, samt få festet rullestolene. Setene var lett å ta 
ut slik at båre kunne settes inn raskt. 

Nesbru Rotary klubb ble invitert ned til Poznan for avtakking for den fine gaven, og president 2001 Thor-
stein Abrahamsen og fru Vigdis reiste ned sammen med de tidligere presidentene Erik Otto Dahlman, 
Halvor Haneborg og Kjell Jacobsen. Sistnevnte var med å ta initiativ til og var sentral i innsamlingen av 
 pengene til bilgaven. Alle deltakere, unntatt presidenten betalte selv reisekostnadene. Det viste seg at 
 avtakkingen foregikk på den såkalte frivillighetsdagen 8. desember 2001, og en rekke personer som hadde 
bidratt og utmerket seg med frivillig innsats til lokalsamfunnet ble hedret foran en forsamling på hele 900 
personer samlet i Universitetets Aula. 

De norske gjester satt på første rad sammen med universitetets rektor og to statsråder i Polen inkl. under-
visningsministeren, som også inviterte på en representasjon og samtale etter at høytidelighetene var over. 
President Thorstein Abrahamsen holdt tale på engelsk som ble simultant oversatt til polsk av Andrzej 
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Hoffman. Det var stor applaus for gaven fra salen og bilen sto utstilt utenfor på gaten med Rotary- 
emblemer pålimt. 

Nesbru Rotary klubb ble overrakt et stort diplom signert 5. desember 2001 av direktøren for «Hospicjum 
Domowe», dr. med Anna Jakrzewska-Sawinska. 

Poznan Rotary Club 
arrangerte en flott 
middag for sine gjester, 
og med omvisning i 
byen. Medlemmene var 
fra forskjellige yrker, 
og det var stor forskjell 
på offentlige ansatte 
med dårlig råd til rike 
bedriftseiere som eide 
både hester og ridehus, 
men som også ga gratis 
ryggsekker med penal 
til alle førsteklassingene 
på den lokale skolen. 
Klubbens medlemmer 
var veldig opptatt av 
hvordan vi hadde det i 
vestlige land som Norge, 
og ønsket å komme på 
besøk til Asker og til 
 Nesbru Rotaryklubb, men 
det har det av økonomiske 
grunner dessverre ikke 
blitt noe av.

Diplomet for bilgaven til Poznań
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Vinterkonsertene i Holmen kirke

 
En høstdag i 2013 ble styret kontaktet av Hanne Ottman og Rune Løw, som da var hhv. leder og medlem 
i TRF-komiteen. De hadde et forslag til et nytt prosjekt som de følte sterkt for, men som komiteen var 
usikker på.

Forslaget gikk ut på å arrangere en konsert i februar 
2014 med formål å skaffe midler til Rotarys store 
globale prosjekt «End Polio Now». Bakgrunnen 
var at Hanne gjennom sitt arbeid hadde god kon-
takt med flere profesjonelle artister, og som allerede 
hadde gitt positiv tilbakemelding på hennes første 
forespørsel. De hadde også sjekket ut med Holmen 
kirke om når den var ledig. 

Styret applauderte ideen og ga grønt lys for prosjektet. For å få til god fremdrift ble det etablert en arbeids-
gruppe på tvers av komiteer. Gruppen var sammensatt slik: Hanne, Rune, Ulf Klerck Nilssen, Thorstein 
Abrahamsen, Gunnar Gilså, Carl-Edvard Joys (Calle) og August Nilssen. De har alle fortsatt sitt arbeid for 
de etterfølgende konsertene, og som i 2018 ble arrangert for 5. gang. 

Hanne påtok seg ansvaret for programinnhold basert på sine gode kontakter med lokale kunstnere, og 
ikke minst et mangeårig samarbeid med kantor Marilyn Brattskar i Holmen kirke. Samarbeidet med 
 Marilyn har fortsatt siden og er av uvurderlig verdi i valg av musikk/sang. Jacob Conradi ble kontaktet og 
tok oppgaven både som konferansier og som medvirkende. Han har siden fulgt med i nesten alle følgende 
Vinterkonserter. Begge har av klubben blitt tildelt PHF for sin store innsats for Vinterkonsertene. Ulf tok 
i begynnelsen ansvaret for økonomi og prosjektregnskap, og som senere ble overført til klubbens kasserer, 
Lars Fuglesang. Den økonomiansvarlige har da gleden av å overføre overskuddet til TRF/End Polio Now.

Thorstein og Gunnar tok oppgaven med å være «salgssjefer» dvs. ansvarlig for billettsalg og sponsorer; 
utrolig viktig når målet er å selge ca. 300 billetter.
August fikk ansvaret for markedsføring gjennom media og overfor det lokale næringslivet. Det resulterte 
i flere sponsoravtaler med:
- Budstikka /Budstikkakortet ga en avtale om gratis annonseplass i avisen mot å    gi 25% avslag i billett-
prisen til innehavere av Budstikkakortet
- ABB som hvert år har blitt med som sponsor.
- Asker Print som har gitt meget gunstige priser for layout og trykking av plakater, flyers, program og 
billetter. Med innsats av Knut Aspenberg kom i 2018 også Møller Bil Asker og Bærum med som ny 
sponsor.

Rune organiserte og fulgte opp den store, praktiske logistikkdelen. Han og Hanne, sammen med Trond 
Arne Hauge, fikk på plass en avtale med Holmen menighet om å få leie kirkelokalet til en over kommelig 
pris. Holmen kirke har blitt fast konsertlokale for de etterfølgende Vinterkonserter. Runes gode grep på 
organisering har de etterfølg ende års konserter hatt stor glede av. I matrisen «Ting å tenke på» skapte han 
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oversikt over alle oppgaver til enhver tid. Gjen-
brukt hvert år senere.

Klubbens medlemmer har hele tiden støttet opp 
om prosjektet med meget flott innsats på: Billett-
salg, markedsføring, parkeringsvakter, billettkon-
troll, kirkeverter og alle andre praktiske gjøremål. 
Nærmere halvparten av alle medlemmene har 
hvert år engasjert seg i dette prosjektet på en eller 
annen måte.

Distriktet, ved DG Marianne Smith Mageli i 
2013/14, ble veldig fascinert av prosjektet og hun 
kontaktet Bill Gates for å få en hilsen på vegne av 
«Bill & Melinda Gates Foundation», og som hun 
leste opp på den første konserten. Samtidig ble det 
også hilst fra UD v/statssekretær Hans Brattskar, 
som på det tidspunktet var ansvarlig for Norges 
 offisielle engasjement i kampen mot polio. 

Den første konserten ble en stor suksess med full-
satt kirke og et fantastisk overskudd på Kr 45 000,-  
til «End Polio Now». 

De etterfølgende styrer og klubbens medlemmer 
har fortsatt med Vinterkonserter, nå i 2018 med 
den femte konserten på rad. 

Med de gode resultatene i alle disse årene har Nesbru 
Rotaryklubb fremhevet seg som en av de klubbene 
i Norge som gir størst økonomisk bidrag pr. med-
lem til kampen mot polio. For dette har klubben 
flere ganger mottatt anerkjennelse fra Rotary 

Faktaboks om Rotarys Globale vaksinasjonsprosjekt 
«End Polio Now»
I 1988 gikk WHO, Rotary International, CDC, Unicef og andre 
sammen og satte seg som mål å utrydde polio i verden. De 
etablerte The Global Polio Eradication Initiative. I årene som 
fulgte ble antall pasienter med polio dramatisk redusert.
De siste åra har det bare vært noen tilfeller i Afghanistan, 
 Pakistan og i Nigeria. I februar 2018 var det kun tre registrerte 
tilfeller. 
Rotary har stiftet 24. oktober som verdens poliodag. I over 10 
år har Rotary International samarbeidet med «The Billy and 
Melinda Gates Foundation», og som har medført at Gates 
 Foundation støtter «End Polio Now» med to dollar for hver 
dollar Rotary samler inn. 
Snart kan verden håpe på polio blir utryddet for godt.

Vinterkonserten 2018 i Holmen kirke

 Distrikt 2310, og diplom fra Rotary International. 
Det samlede nettoresultatet fra disse fem Vinter-
konsertene er over 170.000 kroner, og som er over-
ført TRF/End Polio i Rotary International. Dette 
har utløst midler fra Gates Foundation slik at tota-
len for «End Polio» nå er oppe i NOK 510.000,-  
Dette har bidratt til vaksinering av 137.000 barn.
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Paul Harris Fellow (PHF) tildelinger  
i Nesbru Rotaryklubb

Gjennom årene har Nesbru Rotaryklubb ved en rekke anledninger besluttet å tildele forskjellige personer, 
både innenfor og utenfor klubben, utmerkelsen Paul Harris Fellow. Den innebærer at klubben må inn-
betale 1.000 dollar til Rotary International i kandidatens navn, og får da tilbake fra RI diplom og PHF 
medalje som overrekkes kandidaten. Når klubben for øvrig innbetaler beløp til RI, f.eks. gjennom årlig 
kontingent eller bidrag til Polio Plus, opparbeider klubben seg en prosentvis dollarreserve i RI som bl.a. 
kan brukes til PHF-tildelinger. 

Dette er en kronologisk liste over klubbens PHF-tildelinger pr. 31. mars 2018:

Jan Mathiesen – mer kjent som Mattis – fikk sin medalje i 1983 som takk for sin innsats for barn og 
ungdom ute på Børsholmen i Blakstadbukta.

Reidar Oftebro, Hvalstad, fikk Paul Harris i 1985 som takk for sin innsats i idrettsmiljøet i Holmen IF.

Åse Aanonsen, Skaugum, ble tildelt Paul Harris i 1988 i takknemlighet for hennes gjestfrihet og innsats 
ved klubbens årvisse charterfester på Skaugum.

Erik Otto Dahlman, klubbens charterpresident, fikk Paul Harris i 1998 som takk for innsatsen. 

Gunnar Baalsrud, Nesøya, ble utnevnt Paul Harris Fellow i 2001 som takk for sin mangeårige innsats i 
Nesbru RK. Han var også æresmedlem i Nesbru RK. Gunnar døde i april i år, 2018.

Knut Apesland, klubbens fadder i 1978, ble Paul Harris Fellow i 2003 i takknemlighet fra klubben.

Sverre Martens Planke, Vettre, ble utnevnt til PHF i 2005 som takk for sin innsats for Rotary gjennom 
mange år i Oslo, Røyken og Nesbru RK.

Ola Aanonsen, Skaugum, ble utnevnt til PHF i 2009 i takknemlighet for hans gjestfrihet og store innsats 
ved de mangeårige charterfestene på Skaugum.

Håvard Magne Tveitane, Røyken, fikk sin PHF i 2011 som takk for sin store innsats ved etableringen og 
gjennomføringen av SEMIADEN i mange år.

Marilyn Brattskar, Holmen kirke, fikk Paul Harris i 2014 som en takk for hennes mangeårige virke med 
musikalske innslag ved klubbens juleavslutninger i kirken, og for innsatsen ved Vinterkonsertene.

Sissel Heibek, Asker, fikk Paul Harris i 2014 som takk for musikalske innslag ved klubbens 
 juleavslutninger i Holmen Kirke, og ved Vinterkonsertene.

Hanne Ottman, Asker, ble tildelt PHF i 2015 som takk for mangeårig innsats med Vinterkonsertene.

Gunnar Gilså, Billingstad, ble PHF i 2015 som takk for sin mangeårige innsats i NaKuHel og Semiaden.

Rune Løw, Billingstad, ble PHF i 2015 som takk for mangeårig innsats i klubbens samarbeide med 
 Nesbru Videregående Skole, samt ved Vinterkonsertene.

Jacob Conradi, Nesøya, fikk Paul Harris i 2017 som takk for innsatsen i Vinterkonsertene.

August Nilssen, Asker, ble PHF i 2017 som takk for innsatsen med Vinterkonsertene.

Torbjørg Hogsnes ble tildelt en PHF i 2017 av Distrikt 2310 som takk for hennes innsats som 
 assisterende guvernør.
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RYLA (Rotary Youth Leadership Award)  
og ungdomsutveksling

Rotary er bygget på mange fundamenter.  Internasjonalt engasjement og ungdomsutvikling er to av dem.  
For en nystartet klubb som Nesbru var det noe konkret og naturlig å gripe tak i. De fleste hadde barn og 
ungdom, og reiseaktiviteten til disse var tiltagende.

Allerede i 1978, samme året som klubben ble chartret, var Nesbru Rotary vertskap for en amerikansk ut-
vekslingsstudent fra Georgia. Margena Hinely fikk et 6 ukers Rotary stipendium for å gå på sommer-
skolen på universitet i Oslo. Som en del av dette stipendiet reiste hun rundt i distriktet og besøkte  bedrifter 
og rotaryklubber og deltok i sosiale tilstelninger.  Internasjonal komites medlemmer, Baalsrud og  Jacobsen, 
hadde ansvar store deler av denne tiden.

Dette var en erfaring som førte til diskusjoner i klubben om videre engasjement, og hvordan man ønsket 
å arbeide. Fordi en manglet erfaring var det naturlig å søke samarbeide med andre klubber som hadde slik 
erfaring på dette feltet. Klubben konkluderte med at man ønsket å være med på ungdoms utvekslings 
programmene til Rotary. Spesielt var interessen for utveksling, hvor en tok imot en student som skulle gå 
på videregående skole her, og samtidig sendte ut en norsk ungdom til en tilsvarende skole i utlandet. 
I motsetning til det vanlige, å ha en vertsfamilie gjennom hele året, ønsket klubben å dele ansvaret ved at 
studenten skulle bo hos 3 forskjellige familier. En var heller ikke fremmed for å være vertskap for andre 
internasjonale aktiviteter som Rotary genererte.

Da USA var hovedsete for Rotarys internasjonale 
engasjementer og svært attraktivt for norsk ung-
dom, var det nærliggende å søke ungdomsutveks-
ling med USA. Men flere klubber i distriktet hadde 
kontakter både med Tyskland, Frankrike og 
 England. Derfor var det ingen selvfølge at Nesbru 
 Rotary fikk utveksling med USA. Ungdommer fra 
USA som søkte et Rotary-stipendium hadde en 
ønskeliste, og på den kom Norge ofte langt nede.  

De første årene ble det mest diskusjon og lite konkret. 
Klubben var likevel vertskap sammen med andre 
klubber i distriktet. Arrangementene var av kort va-
righet og med små grupper. I 1979 hadde en funnet 
en kandidat for utsending. Denne trakk seg imidler-
tid i sluttfasen og det ble derfor ingen utveksling.

Først i 1981 fikk klubben et mer omfattende inter-
nasjonalt engasjement. Klubben søkte etter kvalifi-
sert ungdom i distriktet som ønsket å studere i 

Øystein Fjeldstad fikk i 1981 overrakt et stort TRF stipend av 
 president Kjell Jacobsen for studier i USA.
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 utlandet. En meget velkvalifisert søker, Øystein Fjeldstad, fikk stipendium for videregående studier på 
100 000 kroner gjennom Rotary Foundation. Med bakgrunn fra NHH i Bergen og spesiell interesse for 
beslutnings-støttesystemer innenfor økonomi ble det en del diskusjon om hvor han skulle studere. 
Sammen med veiledere i Norge og USA ble det klart at University of Arizona var det mest egnede univer-
sitetet. Studieoppholdet som skulle vare 1 år ble utvidet til en 3 og et halvt års periode med en doktorgrad 
som sluttprodukt. Stipendier og økonomisk støtte fra Norge  finansierte de resterende 2 og et halvt år. 
Øystein Fjeldstad er i dag professor på BI i Oslo.

Etter dette vellykkede prosjektet var det først og fremst ett-årig ungdomsutveksling klubben hadde som 
internasjonalt engasjement i 80- og 90 årene. Ungdom ble sendt ut hovedsakelig til USA, og til  f.eks. 
Australia. Noen var barn av rotarianere, men også barn utenfor fikk glede av ungdomsutvekslingen.

Ikke alle var enkle å plassere. Noen av de amerikanske ungdommene som kom til klubben hadde i ut-
gangspunktet problemer på hjemmefronten og skulle egentlig ikke være sendt ut. Andre hadde Norge 
som 3. og 4. prioritet og var ikke like lykkelige for å komme til Norge. Det ble derfor en utfordring å finne 
vertsfamilier til disse. Men i det store og hele løste problemene seg underveis. Bare en gang var klubben 
nær på å sende utvekslingsstudenten hjem. Vedkommende var i USA knyttet til en spesiell religiøs sekt og 
forlangte å bo hos tilsvarende i Asker. Dette ønsket kunne ikke klubben etterkomme, men etter mye fram 
og tilbake løste også dette problemet seg. Derfor var det ekstra hyggelig å få brev tilbake, etter endt opp-
hold, med takk for et opphold som hadde gitt vedkommende mye å tenke på og helt klart forandret henne.

Hva med de som Nesbru sendte ut? De var selvfølgelig også svært forskjellige, men alle tilbakemeldingene   
tydet på vellykkede opphold. Fra USA fikk vi tilbakemelding om at de vi sendte ut var vesentlig mer 
 voksne og modne enn jevngamle amerikansk ungdom.  I noen tilfeller var dette et problem, men stort sett 
var de norske ungdommene populære i miljøet. I ett tilfelle, mot den avtalen studenten hadde signert på, 
fortsatte studenten å studere videre i USA. Ikke bare tok vedkommende «videregående», men studerte 
også på universitetet   med avsluttende eksamen i markedsøkonomi.

Spør en de utsendte ungdommene om året i utlandet betød noe for dem i ettertiden, er svaret unisont ja. 
Mange har fortsatt kontakt med sine vertsfamilier. De får besøk og reiser også tilbake til sine vertsfamilier.

I 1996 besluttet klubben å orientere seg østover. De Baltiske statene var frie og selvstendig og Rotary  hadde 
begynt å etablere seg igjen. Som en følge av dette ønsket Nesbru Rotary Klubb å gi en skoleelev en sjanse til 
å gå på skole her i 2 år med avsluttende eksamen på videregående. I samarbeid med Asker  Rotary kunne en 
tilby en ungdom fra Litauen et 2 års opphold på IB linjen på Nesbru. Prosessen i utvelgelsen var omfattende, 
med intervjuer av de aktuelle kandidatene, vurderinger fra lærere og ansatte og ikke minst klubbenes egne 
vurderinger av kandidatene. Tilslutt havnet en på en 
ungdom en trodde ville klare et 2 års opphold hjem-
mefra. Vedkommende som kom var skoleflink og 
klarte seg utmerket på skolen. Et godt bevis på dette 
fikk vi da vedkommende ble en av de norske repre-
sentantene til kjemikonkurransen for skoleelever. 
Likevel ble oppholdet ikke helt problemfritt. I de 
første månedene bød forskjeller i kultur og holdnin-
ger på mange utfordringer. Men etter hvert som 
vedkommende tilpasset seg den norske væremåten, 
ble problemene ubetydelige, og kandidaten fikk et 
vellykket opphold i Asker. Da det ikke var aktuelt å 
sende en norsk student til Litauen, ble det i disse 
årene ingen utveksling.

I juli 1998 representerer Nesbru-eleven Justas Krasuckis 
 Norge på Kjemi-olympiaden `98 i Australia.
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Utvekslingen slik som Rotary la opp til hadde aldri 
gått så bra hvis ikke Nesbru Videregående hadde 
vært så positive og samarbeidsvillig. De gangene vi 
fikk en student og sendte ut en var det få proble-
mer, men når vi bare tok imot uten å sende en ut, 
var det litt vanskeligere å finne plass.

Ved århundre skiftet hadde de fleste medlemmene 
i klubben voksne barn og dermed ebbet ungdoms-
utvekslingen ut. Det ble gjort noen spredte forsøk 
på å fortsette, men det var liten respons. Det betød 
ikke at man var likegyldig til ungdomsutveksling 
og internasjonal kontakt, men omfattende andre 
engasjementer ble prioritert. Likevel var klubben 
positiv til henvendelser om å være vertskap for ut-
lendinger i kortere perioder. Klubbens medlem Ei-
nar Sem-Jacobsen var noen år distriktets koordi-
nator ved utveksling og besøk av kortere varighet. 

I de siste årene har klubben igjen forsøkt å finne 
egnede kandidater for videregående studier i ut-
landet i Rotarys regi. 

I 2014 kom klubben i kontakt med en elev fra Nes-
bru videregående skole som syntes å være en vel-
egnet kandidat til Georgia Rotary Student Program 
(GRSP) for skoleåret 2015-2016. Kandidaten, Solveig Bæra fra Slependen, var født i 1995 og gikk ut av 
skolen høsten 2014. Med omfattende støtte fra klubben ble det sendt en søknad til GRSP som ble innvilget 
med et studieopphold på Georgia Southern University, i Statesboro, Georgia.

Oppholdet viste seg å bli meget vellykket. I løpet av studieåret mottok vi flere rapporter fra Solveig, og 
gjennomgangstonen var at hun knapt kunne få uttrykke hvor glad hun var for at klubben hadde gitt hen-
ne denne muligheten. Hun gav uttrykk for at hun var stolt over å få representere Norge og Nesbru Rotary 
Klubb i Georgia. Hun deltok på flere møter og arrangementer i regi av den lokale Rotary Klubb, Rotary 
Club of Dublin, Georgia, USA. Hun gav også uttrykk for at hun hadde stort faglig utbytte av oppholdet 
som inngang til sitt studium ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

RYLA seminaret
Nesbru Rotarys engasjement for ungdom var ikke bare et internasjonalt engasjement. RYLA- seminarene 
i Rotary Distrikt 2310, et 3-dagers seminar om ledelse, var et tilbud til ungdom mellom 16 og 24 år som 
klubben fattet stor interesse for. Nesten hvert år har klubben sendt en eller 2 kandidater til dette seminaret 
som omfattet 25-30 ungdommer. Her fikk deltakerne presentert mange utfordringer og oppgaver i sam-
funnet av toppledere på sine områder. Tilbakemeldingene fra deltakerne tydet på at dette seminaret har 
vært til stor inspirasjon for videre utvikling og studier.

I 1996 og 1997 hadde Nesbru RK ansvaret for gjennomføring av seminaret, en oppgave som involverte 
mange av klubbens medlemmer. Klubben klarte da å få inn kjente foredragsholdere så som politimester i 
Oslo, Ingelin Killengren, reklameguru Ingebrigt Steen Jensen og fra København den nordiske sjefen for 
Coca-Cola.

Solveig Bæra 2015
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Yrkesveiledningen

Samarbeidet mellom Nesbru videregående skole og Nesbru Rotary klubb
Yrkes- og utdanningsmessen
Klubben har i mange år hatt et samarbeid med Nesbru videregående skole hvor medlemmene har bidratt 
som representanter for sine respektive yrker på den årlige «Yrkes- og utdanningsmessen» for skolens elever.

Men etter hvert ble det klart at med en stadig økende aldersforskjell mellom våre medlemmer og skolens 
elever, så ble det behov for en fornyelse fra klubbens side. 

Nesbru-elevene Lars Bjelvin (t.v.) og Erik Holmsen  diskuterer 
fremtidsmulighetene innen shipping med Fridthjov 
Haavardsson fra Nesbru Rotary.

Yrkesmessen 2017 Nesbru vgs

Rotaryåret 2013/14 inviterte vi derfor for første gang 
«neste generasjon», dvs. blant våre etterkommere og 
deres bekjente, som helt klart er langt mer tidsmes-
sig riktig yrkesrepresentanter og i større grad på 
samme «digitale plattform» som elevene. Det ble et 
meget vellykket generasjonsskifte og en stor vitami-
ninnsprøytning for den videre utviklingen av sam-
arbeidet mellom skolen og Nesbru Rotaryklubb.  

Etter hvert fikk klubben hovedansvaret for å arran-
gere Yrkesmessen på vegne av skolens ledelse, som 
hvert år involverer ca. 35-40 forskjellige yrkes-
utøvere og 15-20 utdannings-institusjoner. Tilbake-
meldingene fra både elevene, skolen og yrkesut-
øverne har vært entydig positive.
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1. Mentor/Juryroller
 Hvert år går flere av elevene på økonomilinjen sammen om å etablere nye og reelle «elevbedrifter» 

basert på egne forslag til forretningsideer. Disse organiseres med egen lederstruktur og de registreres 
formelt i Brønnøysund. Skolen har samtidig invitert inn våre medlemmer som mentorer for å kunne 
veilede og støtte elevene basert på våre egne yrkes- og livserfaringer. 

 Først konkurrerer elevbedriftene internt på skolen, hvor klubbens medlemmer også deltar som jury-
medlemmer. Senere er det konkurranse mellom skolene, både regionalt og på fylkesbasis, og deretter 
på landsbasis – som et slags NM. Det er flott å se hvor engasjerte mange av dem er i denne prosessen 
som strekker seg over et helt skoleår. 

 I 2018 ble en av elevbedriftene på Nesbru kåret til en av de beste i Norge, hvor også dens «administre-
rende direktør» gikk helt til topps på landsbasis.  

2. RYLA
 Siden 2014 og fram til jubileumsåret har 4-5 av skolens elever 

deltatt på RYLA programmet («Rotary Young Leadership Award»). 
De fleste av dem var anbefalt av rektor på bakgrunn av at de har 
utmerket seg på forskjellige måter i og utenfor klasserommet. Til-
bakemeldingene vi fikk fra dem i ettertid har bare vært  positive, 
selv om det sikkert også kunne ha vært enda bedre hvis de hadde 
hatt litt erfaring fra arbeidslivet. De har fått med seg mange inte-
ressante foredrag innen forskjellige temaer, og de var blitt kjent 
med mange nye mennesker gjennom gruppearbeider og disku-
sjoner, som samtidig bidro til å gi dem en «forsmak» på hva som 
kan vente dem i et framtidig arbeidsliv.   

3. “Georgia Rotary Student Program” (GRSP) Rotaryåret 2015/16 
sponset klubben Solveig Bæra, tidligere elev på Nesbru vgs. for et 
10 mnd. opphold på et universitet i Georgia, USA. Vi kunne ikke ha fått 
en flottere kandidat enn Solveig som bare sprudlet da hun kom på besøk 
i klubben etterpå og fortalte om hvor flott dette hadde vært. Dette var 
klubbens første GRSP kandidat som slapp igjennom nåløyet etter en 
 meget omstendelig søkeprosess, hvor Sverre Skogrand bidro med å ut-
arbeidelse av søknaden for Solveig. Siden har vi hatt ytterligere en 
 kandidat som ikke nådde opp, og et par mulige kandidater som i stedet 
valgt  andre alternativer. 

 
 Solveig har også påtatt seg rollen som vår «GRSP-ambassadør» ved å kunne dele sine erfaringer 

 overfor andre mulige kandidater.  

4. Partnerskap mellom Nesbru vgs. og Backegruppen AS
 Gjennom et nært bekjentskap mellom et av våre medlemmer og daværende daglig leder av entreprenør-

firmaet Backegeruppen AS, deltok de på den årlige yrkesmessen i 2015 og 2016, og hvor de stilte med 
forskjellige fagressurser innen byggfag. Dette ble veldig godt mottatt av skolens ledelse og etter hvert 
utviklet dette seg til et slags «partnerskap» mellom skolen og Backegruppen AS, som  Nesbru Rotary-
klubb hadde mye av æren for. 

 
 Skolen fikk også tilbud om kortvarige utplasseringer av byggfagelevene på noen av deres lokale bygge-

plasser, for å finne ut om dette ville være noe for dem eller ikke. I tillegg fikk byggfaglærerne tilbud 
om å delta på noen av de 50 årlige internkursene i Backegruppen, hvor man ville bli kurset på det 
aller nyeste av teknologi innen mange forskjellige fagområder. 
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 På grunn av senere organisasjonsendringer i Backegruppen, og litt dårlig oppfølging fra skolens side, 
så ble ikke dette samarbeidet videreutviklet og etter hvert så stilnet det hele.  

5. Global Dignity Day (GDD)
 Nesbru vgs. var flere år sterkt engasjert i prosjektet «Global Dignity Day» hvor HKH Haakon Magnus 

var en av initiativtagerne. Formålet har vært å bevisstgjøre skolens elever på hva «verdighet» egentlig 
er og hvordan man viser det overfor hverandre. Det skjer gjennom diskusjoner i klasserommet, og i 
gymsalen med alle elevene tilstede, der de deler personlige opplevelser.

 
 Gjennom vårt nære samarbeid med skolens rektor, ble våre medlemmer invitert til å være veiledere 

under elevenes diskusjoner i klasserommene, i tillegg til at vi et år også var hovedinnleder med over 
400 elevene tilstede.  

 
 I 2017 besluttet skolens ledelse å avslutte samarbeidet med GDD.  

6. Internasjonal dag / Støttelærer / Veileder for privatister
 Siden 2013/14 har vi fått mange henvendelser fra skolen der de ønsker hjelp fra vår klubb for å kunne 

stille med ett eller flere medlemmer, for forskjellige oppgaver. Her har vi vært i klasserommene og delt 
på våre erfaringer fra arbeid i utlandet, eller vi har vært støttelærer for klasser med høyt støynivå eller 
andre undervisningsbehov, eller som høsten 2017 da vi fulgte tett opp en gruppe på 5 privatister som 
ønsket et ekstra fag innen økonomi, innovasjon og internasjonalisering, som ikke var en del av den 
vanlige studieplanen, hvor vi deltok med to medlemmer som veiledere.   

7. Eksamensvakter 
 I 2016 og 2017 ble klubben engasjert av Nesbru vgs. som eksamensvakter, hvor ca. 20 av klubbens 

medlemmer deltok på en eller flere dager. Dette har gitt klubben nye skattefrie inntekter på ca. kr 20-
25.000 hvert år. Vi er blitt lovet å kunne fortsette med dette arbeidet hvis klubbens medlemmer er 
enig. 

 Med slike inntekter åpner det seg nye muligheter for klubben til å kunne delta i andre lokale  prosjekter 
eller å bidra økonomisk til f.eks. ungdom (ref. GRSP/RYLA/utveksling m.m.) 
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NaKuHel og SEMIADEN

Klubbens største sosiale prosjekt
NaKuHel Asker er den lokale institusjonen (utenom Rotary) som Nesbru Rotary i de 
siste 10-12 årene har hatt mest kontakt og samarbeide med.

NaKuHel ble etablert som en stiftelse i 1994 på bakgrunn av filosofien til Professor dr.med. Gunnar Tellnes 
om samspillet mellom natur, kultur og helse. Det overordnete målet er å fremme helse og livskvalitet for den 
enkelte og samfunnet som helhet gjennom det at mennesket i kontakt med natur og kultur kan oppnå en 
bedre forståelse av sin livssituasjon og en følelse av sammenheng med verden rundt seg. Det er et inklude-
rende konsept hvor alle, uansett helse-/sykdomsstatus vil ha glede av å bevege seg i helsefremmende retning.

NaKuHel Asker fikk etter en tid adgang til å leie lokaler som tilhørte Norges Landbrukshøyskole og lå på 
Sem, deler av den tidligere Småbruklærerskolen. Mange ulike grupper ble etablert, en rekke organisasjo-
ner knyttet seg etter hvert til aktivitetene på Sem, og lokalene ble renovert. Virksomheten rundt «Birøk-
tergården» og «Smia» er nå en livskraftig organisasjon med stor aktivitet. Det er aktivt arbeid i mer enn 
40 grupper og prosjekter som spenner fra litteratur, kor, lokalhistorie, turer, reiser/utflukter, bridge, natur-
fag, filosofi, maling, matlaging, norskgrupper, stemmegruppe, yoga og avspenning, hage og drivhus, til 
frisklivsgrupper, arrangementer for barn og ungdom og arbeidstrening. Til sammen regner en at i snitt er 
mer enn 500 personer innom NaKuHel hver uke i en eller annen sammenheng, NaKuHel mottar i dag 
økonomisk støtte fra fylke og kommune, NAV og diverse sponsorer. Svært mye av virksomheten i NaKuHel 
er basert på frivillighet, samtidig som aktiviteten etter hvert har øket i omfang til også å omfatte ca. 10 
betalte årsverk. NaKuHel senteret i Asker drives som et samarbeid mellom frivillige, personer i arbeids-
praksis og ansatte. Virksomheten omfatter også driften av 2 kafeer ved Semsvannet, den ene i »Smia» og 
den andre i «Bryggerhuset» på Tveiter gård. Kafedriften og andre inntektsbringende aktiviteter bidrar 
økonomisk og gir samtidig verdifulle praksisplasser.

I tilknytning til NaKuHel er det etter hvert etablert en meget velansett barnehage som er basert på de 
sammen grunnideene, og som har mye av sin virksomhet ut ifra den idylliske hytta «Tangen» på odden i 
Semsvannet. De senere år er det lagt mye arbeide i å få etablert et vitensenter for folkehelse på Sem, med 
utspring i NaKuHel og med et mer profesjonelt tilsnitt i retning av psykisk helse. I denne sammenheng 
arrangeres det nå en rekke seminarer, og ønsket om å gjøre noe mer på dette området, var nok også med-
virkende til at Asker Kommune for et par år siden kjøpe Sem Gård fra Staten.

Allerede da NaKuHel ble etablert i 1994 var Skaugum Rotary en viktig støttespiller. Høsten 2005 ble det 
satt opp et dokument for utvikling av et samarbeid mellom Rotaryklubbene i Asker og NaKuHel. Ideen 
sprang ut ifra det faktum at Rotary og NaKuHel bygger sin virksomhet på et felles verdigrunnlag som 
kjennetegnes av frivillighet og uegennyttig hjelp overfor andre. Blant målene for samarbeidet var at klub-
bene skulle arrangere felles tiltak for samfunnsmessig nytte, hjelpe til med praktisk innsats i prosjekter og 
bistå med inntektsgivende aktiviteter. Det ble opprettet et felles kontaktforum som bindeledd mellom 
NaKuHel og klubbene. I praksis ble det til å begynne med kun Skaugum og Nesbru Rotary som fulgte opp 
samarbeidsavtalen med deltagelse i diverse dugnader, etc. Kontaktforumet ble etter hvert erstattet av ob-
servatører fra klubbene i NaKuHels styre, en ordning som fremdeles eksisterer.

SEMIADEN
Med utgangspunkt i samarbeidet mellom NaKuHel og Rotaryklubbene, ble det vinteren 2007 satt i gang 
arbeid med å arrangere et «natur-kultursti» arrangement i området rundt Semsvannet i begynnelsen av 
september. Dette for å skaffe inntekter til driften av NaKuHel-senteret. I første omgang var det bare 
Skaugum og Nesbru Rotary som gikk inn i dette arbeidet.
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«SEMIADEN» ble foreslått som en arbeidstittel, og dette har etter hvert etablert seg som arrangementets 
faste navn. Prosjektet ble organisert med en styringsgruppe som hadde ett medlem fra hver av klubbene 
og NaKuHel, ledet av en prosjektleder. Sentralt i etableringsfasen var Finn Haraldseth fra Skaugum og 
Håvard Tveitane fra Nesbru, som ble valgt til prosjektleder og som hadde denne posisjonen i 10 år. Som 
takk for Håvards omfattende innsats tildelte Nesbru RK ham i 2011 en Paul Harris-utmerkelse.

For de ulike aktivitetsområdene ble det etablert undergrupper 
med delprosjektleder for f.eks. «Løyper og poster», «Arena», 
«Økonomi», «Parkering», «Informasjon», «Servering», osv. 
Modellen ble en løype rundt Semsvannet med ulike poster for 
informasjon og aktiviteter, i første rekke myntet på barnefamili-
er, men også med interessante innslag for voksne. Barna ble ut-
styrt med kart over løypen og plass for stempling for deltakelse 
i aktiviteter. Et bestemt antall stempler kvalifiserte til spesial-
designet Semiaden-medalje ved fullført tur. 

Det ble lagt vekt på at arrangementet skulle preges av kvalitet i alle ledd, 
både mht. informasjon og PR, innhold i postene, parkeringsforhold, be-
spisning og økonomi. Samtidig skulle frivillighet prege mest mulig av 
 arbeidet med Semiaden. Allerede i startfasen viste det seg å være stor in-
teresse for prosjektet. En rekke frivillige organisasjoner ønsket å være 
med ved å bidra i fellesskapet, men selvsagt også ved at et så omfattende 
prosjekt kunne ha en god PR-effekt for deres egen virksomhet. Semiaden 
har funnet et mønster hvor de aller fleste innslag er med hvert år, mens 
noen har «kommet og gått». Av mange «faste» poster er det naturlig å 
nevne f.eks.  Asker Jeger- og Fiskerforening, lokal geologi, barneleker på 
Tangen, klatretårn, kajakkpadling v/Asker Skiklubb, speiderne, kraftver-
ket i Tveiterfossen, pil-og-bue, hesteridning og birøkter-demonstrasjon.

Det har etter hvert etablert seg et mønster i fordelingen av oppgavene, hvor NaKuHel står for alt som heter 
servering i Smia og på Tveiter, mens Rotary og medarrangørene stort sett tar ansvaret for det som skjer på 
«arenaene» (ved NaKuHel-senteret og på Tveiter) og ute i løypen. Etter noen år kom også Asker Rotary 
inn som formell støttespiller, og de siste 4-5 årene har Rotaryklubbene i Røyken og Hurum vært med i 
Semiaden. Det er blitt et region-prosjekt i Rotary-distriktet, og etter sigende det største enkeltprosjektet 
som Rotary arrangerer i Norge. Av totalt ca. 200 funksjonærer på Semiade-dagen har de 6 Rotaryklubbene 

stilt med ca. 80. De årene når det har vært godt vær, regner vi 
med at det har vært over 5000 mennesker i området rundt 
Semsvannet. 
Den totale omsetningen for Semiaden i løpet av de 11 årene si-
den starten har blitt ca. 2 mill. kroner. Arrangementet har gått 
med overskudd hvert år, og bidraget til driften av NaKuHel- 
senteret har vær i størrelsesorden 1 mill. kr.

Vi mener at Semiaden etter hvert har klart å etablere seg som en 
god «merkevare» som har stor oppslutning fra medarrangører, 
som vi er helt avhengige av, og en stor tilhengergruppe blant 
lokalbefolkningen som ønsker å nyte en «Gla’ dag» i det vakre 
landskapet.

Kommunen har uttrykt støtte til Semiaden på mange måter, og 
en ekstra «fjær i hatten» var det da Semiaden i 2014 ble tildelt 
Asker Kommunes frivillighetspris. Semiaden 2017

Semiaden klatretårn

Semiaden salgskorpset fra Nesbru RK
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Sosiale tiltak – Bondi

Nesbru Rotary hadde, i likhet med mange klubber, i starten problemer med å finne fornuftige samfunns- 
oppgaver å engasjere seg i.  Det offentlige i Asker dekket de fleste behov innbyggerne i kommunen hadde.  
En ønsket heller ikke å konkurrere med Lions og Civitan, som begge var aktive i bygda.

Imidlertid fantes oppgaver som var tidsbegrenset og som det offentlige ikke dekket.  Eldre i bygda, som 
spesielt ved juletider følte seg ensomme og uten særlige kontakter, fikk en blomsterhilsen fra klubben. 
Klubbens gartner, Johan Aalerud, stilte opp med blomster som medlemmene kjørte ut etter en liste fra 
kommunen. Denne aktiviteten varte noen år.

Klubben har også i noen år, i sam-
arbeide med kultursjefen i Akershus 
fylke, vært behjelpelig med å markere 
og rydde gjenvokste gravhauger på 
Torstad Gård. 

I 1987 kom klubben i kontakt med 
Bondi eldresenter, og som førte til at 
Nesbru Rotary arrangerte en juletre-
fest for beboerne på senteret. Klub-
ben stod både for underholdning og 
traktement. Til og med en svingom 
med de eldre klarte en å få til. Dette 
ble begynnelsen til et årlig arrange-
ment som fortsatt pågår. Under-
holdningen har variert. Høytopp-
lesing, konserter av Mellom-Blæs, 
kor   sang og solo pianospill har vært noen av innslagene. For noen år siden lurte noen av medlemmene på 
om dette var mer for klubben skyld enn for beboerne, men ledelsen ved Bondisenteret var tydelig på at 
dette var en hyggelig tilstelning for beboerne, og som burde fortsette. Således har de årlige Bondi-kveldene 
nå pågått i over 30 år.

I de siste 10 årene har den store aktiviteten med SEMIADEN og NaKuHel vært klubbens viktigste sosiale 
lokalengasjement, og som er omtalt separat.

Dugnad i Gravhaugfeltet på Torstad. F.v. Tore V., Gunnar G., Ola O. og Sverre S.
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Andersen Kaare T. 1981 - 2002

Berntzen Kjell-Erik 1981 - 1986

Bertelsen Jan 1977 - 2001

Bjurstedt Karl A. 1974 - 2006

Bjørnsen Stein Erik 1995 - 1997

Boye Christian 1986 - 1888 

Brekke Bård 1987 - 1997

Baalsrud Gunnar 1978 - 2018 

Dahlman Erik Otto 1971 - 2004 

Eie Henrik 1988 - 2008

Dahl Sigurd 2002 - 2007

Drøsdal Harald 1986 - 1986

Eik Einar 1982 - 1988

Elton Tore 1978 - 1991

Fiksdal Bjørn 1980 - 1991

Fjellstad Øystein Devik 1998 - 1999

Forde Gunnar 1981 - 1999

Fossum Olav 1998 - 2002

Garm Odd 1978 - 1988

Gunnarson Magne 1979 - 1980 

Hagesæther Ole Dambolt 1986 - 1989

Hanssen Bernt A. 1990 - 2017

Hansen Knut Ingar 1978 - 2006 

Herskedal René 2000 - 2013

Holtermann Peter 1978 - 1999 

Haaland Arne 1978 - 1984 

Hetland Anette 2012 - 2017

Johnsen Rolf Ragnar 1978 - 1987 

Knoph Anna 2004 - 2006

Kregnes Rutt Siri 2012 - 2016

Tidligere medlemmer i Nesbru Rotary

Koksvik Bent 1998 - 2012

Langfeldt Marit 1998 - 2001

Lian Claus 1987 - 2016

Martens Truls 1987 - 2011

Mortensen Henning  2004 - 2006

Nordal Lars 2007 - 2011

Nesbak Knut 1983 - 1987

Nyegaarden Sverre 1986 - 2005 

Orsten Arne 2002 - 2006

Planke Tore 1978 - 1994 

Planke Sverre M. 1957 - 2007 

Præsttun Trygve 1993 - 1997

Rande Birgit 1994 - 2006

Robertson Bjørn 1983 - 1989 

Ruud Olaf 1978 - 1997 

Raastad Erland M. 1978 - 1978 

Schürch Emmali 2002 - 2007

Sigernes Ann-Kristin 1994 - 1995

Sivling Edgar 1990 - 1994

Smebye Sigurd Jahr 1978 - 1985 

Smedal Einar 1979 - 1989

Sørhagen Lars Førisdal 1978 - 1986 

Thortveit Leif Andreas 1981 - 1991

Thorvik Per Anton 1981 - 1994 

Veigaard Ola 1978 - 1984 

Wie Henrik 1978 - 2016 

Øgaarden Elisabeth V. 1998 - 2012 

Østby Ragnar Knut 1988 - 2002 

Aasen Geir 2001 - 2003
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1978-79 Erik Otto Dahlman 1998-99 Bernt Hanssen

1979-80 Olaf Ruud 1999-00 Halvor Haneborg

1980-81 Tore Planke 2000-01 Knut Aspenberg

1981-82 Frode Sandvik 2001-02 Thorstein Abrahamsen

1982-83 Kjell Jacobsen 2002-03 Sverre Olav Skogrand

1983-84 Carl A. Bjurstedt 2003-04 Carl-Edvard Joys

1984-85 Gunnar Baalsrud 2004-05 Einar Sem-Jacobsen

1985-86 Leif Andreas Thortveit 2005-06 Fridthjov Haavardsson

1986-87 Ola Aanonsen 2006-07 Gunnar Gilså

1987-88 Knut Ingar Hansen 2007-08 Erik Blekeli

1988-89 Hans Riddervold 2008-09 Trond Arne Hauge

1989-90 Johan Aalerud 2009-10 Håvard M. Tveitane

1990-91 Geir Lysfjord 2010-11 Torbjørg Hogsnes

1991-92 Sverre Nyegaarden 2011-12 Egil A. Egebakken 

1992-93 Peter Holtermann 2012-13 Herman Heibek

1993-94 Christen M. Gjesdahl 2013-14 August Nilssen

1994-95 Eirik Ambjørnsen 2014-15 Ulf Klerck Nilssen

1995-96 Steinar Mellgren 2015-16 Georg Scheel

1996-97 Tore Vraalstad 2016-17 Rune Løw 

1997-98 Henrik Eie 2017-18 Anthony L. Kallevig

  2018-19 Bjørn S. Solheim

NESBRU ROTARY KLUBB 

Presidenter 1978 – 2018
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Klubbmøte hver mandag kl 18:15 -19:30 på  
Kafé Gunhild – Asker Museum.

Otto Valstadsvei 19, 1395 Hvalstad.

Mer informasjon om klubben finner du på: 
http://nesbru.rotary.no/  eller vår Facebookside.

Om Rotary International: 
https://www.rotary.org/ 

Om Rotary i Norge: 
http://www.rotary.no/ 

Festskriftet har hatt følgende redaksjonskomité:
Kjell Jacobsen (leder), Eirik Ambjørnsen,  

Thorstein Abrahamsen og August Nilssen.




