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Å R S B E R E T N I N G 

SKEDSMOKORSET ROTARYKLUBB 2019 – 2020 
 

Skedsmokorset Rotaryklubbs styre i Rotary-året 2019-2020 

President:   Stein Ivar Eriksen 

Visepresident:   Ingrid Glenndal – leder av Administrasjonskomiteen 

Past president: Steinar Høibråten – leder av Yrkes-, rekrutterings- og 
kommunikasjonskomiteen, samt Ungdomstjenesten. 

Sekretær:   Arild Smestad 

Kasserer:   Magne Yndestad 

Styremedlem:   Gry Schumann – leder av Internasjonal komité, RF-kontakt 

Styremedlem:   Monique Bennett – leder av Samfunnsprosjektkomiteen 

Styremedlem:   Rolf Lauritzsen – leder av Geoparkkomiteen 

 
Programkomiteen har vært ledet av Henry Kjell Johansen 

Kameratskapskomiteen har vært ledet av Jorunn Andersen 

Komite for markering av klubbens 50-årsjubileum ledet av Monique Bennett 

 
Revisorer: Arnt Nelvik og Helge O. Jacobsen 

Styremøter 

Det er avholdt 6 styremøter i løpet av året – ett ved Kjeller flyhistoriske forening (KFF), ett hjemme hos 

presidenten, 3 på Sten og ett kombinert Zoom – fysisk oppmøte KFF. Styret har behandlet et flertall saker, men 

anstrengelsen med å få til fullfinansiering og framdrift i prosjekt Steinhuset i Geoparken, hadde spesiell 

oppmerksomhet. Viktig i så måte var klubbens aksept for benyttelse av overskuddsmidler fra tidligere års 

Juletreinnsamling, oppsparte renter på vårt fond til samfunnsgagnlige formål, samt reduksjon av selve 

fondskapitalen med 50000 kroner. 

Medlemsutvikling 

Det ble fra Distriktets side lagt vekt tiltak for å beholde de medlemmene vi allerede har, dvs en balanse mellom 

rekruttering og å beholde de vi har. Medlemstrivsel og -utvikling ble derfor målformuleringer spesielt til 

Programkomiteen og Kameratskapskomiteen.  

Ved Rotaryårets begynnelse hadde klubben 33 medlemmer. Nytt medlem, John Olav Fjeld, ble høytidelig tatt opp i 

klubben på Ost- og vinaften i oktober. Beklageligvis sluttet Bodil Mølmen 31 desember. Vi fikk imidlertid tilført nytt 

medlem, Per M Aarseth, fra 13 mai. Per som tidligere i en årrekke har vært medlem av klubben, ble høytidelig 

ønsket velkommen tilbake i klubben under Presidentskiftet 22 juni.  

Ved Rotaryårets slutt hadde vi altså 34 medlemmer, men dessverre med en lavere kvinneandel enn tidligere – 

10/34.  

Klubbmøter 

Det ble totalt avholdt 41 klubbmøter, inkludert tre ‘pålagte’ komitemøter, Guvernørbesøk Område G, fire 

fellesmøter med Skedsmo Nord Rotaryklubb, ett områdemøte, syv møter kombinert med sosiale arrangementer, 

og fire dugnadsmøter – to (høst og vår) i Geoparken og to i Sansehagen vår/sommer.  

De tre siste klubbmøtene i mars ble avlyst pga pandemien ift Korona-viruset. Påfølgende tre møter i april ble 

imidlertid avholdt, men som ZOOM-videomøter. Presidentskifte ble ‘Koronatilpasset’ og arrangert på Sten. 
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Programkomiteen sørget for at vi fikk satt sammen et program i tråd med målene. Vi har gjensidig beriket 

hverandre gjennom året ved 7 møter der våre medlemmer har holdt foredrag om egne erfaringer, inklusiv 

egoforedragene til Gurminder og John Olav.  

Vi har ellers hatt et flertall foredrag fra eksterne foredragsholdere: 

På Sten: 

• ‘Hvordan nå miljømålene i transportsektoren’ ved Erling Sæther 

• ‘Mercy Ships’ ved Roger Vassnes 

• ‘Russland som utenriks- og sikkerhetsmessig aktør’ ved Una Hakvåg, Forsker FFI 

• ‘Miljøutfordringen i elektro/elektronikkbransjen’ ved Jo Ivar Tidemann, NEMKO 

• ‘Hvorfor vil England ut av EU, og hva er konsekvensene?’ ved Øivind Bratberg 

• ‘Norge som Romnasjon’ ved Terje Wahl. 

Områdemøte: 

• «Klodens tilstand – er det lys i tunnelen?»  ved Professor Dag O Hessen, et meget interessant og 

tankevekkende foredrag med rekordhøy deltagelse på Samfunnshuset. Nittedal RK sammen med vår 

klubb hadde ansvaret for møtet. Henry Kjell var forslagsstiller til tema og foredragsholder.  

Fellesmøter hos Skedsmo Nord: 

• ‘Utviklingen i Kina og konsekvenser for Norge’ ved Svein O Sæther, tidligere ambassadør Kina 

• ‘Etter valget’ ved Lars M Hansen, Politisk redaktør i Romerikes Blad. 

Sosiale arrangementer/møter: 

• Mandag 29 juli - Jordbærmøte på Sten 

• Mandag 18 oktober - Ost & vin-aften på Sten med gode oster, god vin og god stemning 

• Mandag 9 desember – Rakfiskaften – et meget vellykket nytt arrangement som nok vil bli videreført 

• Mandag 16 desember - Julemøte på Sten med julestemning og førjulskåseri med prost Torstein Lalim 

• Fredag 7 februar - Torskeaften på Sten. Utsøkt skrei, med godt tilbehør – og god stemning 

• Mandag 2 mars – Indisk Aften på Sten – et vellykket nytt arrangement etter initiativ fra 

Kameratskapskomiteen og Gurminder 

• Mandag 22 juni - Det tradisjonelle presidentskiftet ble i år ‘nedskalert’ en del og avholdt på Sten, men ble 

likevel en fin og høytidelig festkveld. 

Rolf Lauritzsen og Torbjørn Faller ble tildelt Paul Harris Fellow (PHF) for sin innsats for klubben generelt, 

og spesielt ift ledelse og gjennomføring av Prosjekt Steinhuset der de har lagt ned en innsats langt utover 

det som kan forventes. 

Arrangementene var alle godt tilrettelagt og prikkfritt gjennomført takket være Jorunn og 

kameratskapskomiteen. 

Komitearbeid/Prosjekter 

Komitéstrukturen ble videreført fra året før men med tillegg av Komite for 50-årsjubileet 24 okt 2020. 

Administrasjonskomitéen avholdt ikke egne møter, men medlemmene deltok også i andre komiteer. 

Geoparken 

Prosjekt Steinhuset 
Siden byggestart for Steinhuset i Geoparken i 2018, har dette klart vært vårt viktigste og mest utfordrende 
prosjekt. Ved utgangen av forrige Rotary-år var muring av vegger klart. 

Det var store forhåpninger til et samarbeid med Skedsmo videregående skole for bistand i alle fall til 
snekkerarbeidet – reisverk, tak og utvendig panel. Dette viste seg i løpet av høsten ikke å materialisere seg, og det 
ble bestemt å satse på dugnad samt den ekstern hjelp vi kunne få utenfra, fra firmaer og privatpersoner.  Man tok 
derfor også kontakt med Kjelle VGS på Bjørkelangen. To møter ble arrangert ved Kjelle VGS – ett 22 november og 
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ett 10 juni. Skolen var positiv, men viste seg hovedsakelig aktuelle for å hjelpe oss med innredningen som montre 
og benker. 

Komiteen og prosjektet har lagt ned stor innsats ift å fullfinansiere prosjektet. I tillegg til tidligere bidrag fra 
kommunen samt midler fra vår egen ‘kasse’, vedtok klubben å sikre midler til prosjektet fra Fond for 
samfunnsgagnlige formål, og overskudd fra Juletreaksjonen januar 2019 – til sammen ca 80.000 kroner. 

Det ble videre 27 september 2019 søkt om kr 94.000 i bidrag fra distriktet gjennom District Grants, samt søknad til 
kommunen om kr 25.000 – begge søknadene for å bidra til anskaffelse av steinsamling, innredning med langbord 
og utstillingsmontre, gulv med gulvvarme, garderobeløsning, o.l. Søknaden til kommunen ble innvilget, og 
prosjektet ble tildelt kr 60.000 gjennom District Grants. 

Vi antar at klubben har satt distrikts-rekord i dugnadsinnsats gjennom Rotary-året ift innsatsen for Steinhuset. 
Følgende milepeler ble passert: 

• Høst – stor dugnadsinnsats ifm barking og høvling av takåsene 

• 6 november –reisverket klart, bortsett fra reisverk i nordveggen 

• 18 jan - stillaser lånt av Murmester Høgslund på plass 

• 5 februar - takåsene på plass med kranbil fra Taraldset Eiendom AS.  

• 18 april – undertak og taksperrer klar over visningsrommet 

• 22 mai – tak hovedbygg på plass – isolert og tett 

• 16 juni – staselig inngangsdør anskaffet og bygget låst. 

Dugnader 
Som for øvrig nevnt i forannevnte møteoversikter, ble det arrangerte to dugnader i Geoparken – en på høsten og 
en på våren. Uønsket tilvekst av kratt og busker ble fjerne, parkområdet raket, og noe av berggrunnen rengjort for 
jord med tilvekst. 

Geologiens dag 
Geologiens dag lørdag 7. september ble markert i form av en utstilling og med mye steinekspertise tilgjengelig for 
publikum.  Været var ikke det beste, men frammøte av besøkende var likevel bra. 

Internasjonal Komite 
Internasjonal komite kom med forslag og initierte arbeid med et lovende prosjekt mot India etter initiativ fra 

Gurminder Nagra – refleksprosjektet i Punjab-provinsen. Det har vi forhåpninger til. 

TRF 
Klubbens økonomiske bidrag til TRF (The Rotary Foundation) var fullt tilfredsstillende. Vi hadde som mål å gi kr 

13500, men klarte tydeligvis kr 29.400!  

Samfunnsprosjektkomiteen 
Samfunnsprosjektkomiteen har gjort god innsats lokalt, ikke minst i forhold til dugnader i Sansehagen ved 

Skedsmotun bo- og behandlingssenter. Komiteen fikk dessverre ikke mulighet til å videreføre Juletreinnsamlingen 

eller Hyggekveld på Skedsmotun.  

Sansehagen  
Det ble i mai og juni arrangert to dugnader i Sansehagen. De var fullt berettiget ift kraftig vekst i vår. Skedsmo 

hagelag stilte som tidligere år sammen med oss og gjorde en stor innsats, ikke minst ift videreutvikling og 

vedlikehold. Deltagelse fra klubbens medlemmer var begrenset, men de som møtte ‘sto på’.  

Hva gjelder den en gang så staselige fontenen i Sansehagen, må denne fornyes. 

Juletreaksjon 
Oppfølging av tidligere års Juletreaksjoner ble forsøkt videreført i januar 2020, men måtte kanselleres da ROAF 
som skulle stille med ‘komprimatorbil’, ikke så seg i stand til dette pga personellsituasjonen.  Formålet med 
aksjonen var ellers å få inn midler til Steinhus-prosjektet. 

Hyggekveld på Skedsmotun 
Den tradisjonelle hyggekvelden i april på Skedsmotun i samarbeid med Skedsmo Nord RK, ble som mye annet 
dette året kansellert pga Korona-situasjonen. 
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Komiteen for markering av 50-årsjubileet 
Planer var klare for gjennomføring av klubbens 50-årsjubileum ved Olavsgård hotell. Situasjonen ift Korona og 
arrangementet 24 oktober, var imidlertid et kontinuerlig usikkerhetsmoment utover våren og sommeren. 

 

Klimagruppa 
Klimagruppa har medlemmer fra område G pluss Sørumsand RK. Henry Kjell Johansen har ledet klimagruppa siden 
starten i 2008, men ble høsten 2019 avløst av Svein Fikke fra Lørenskog RK. Blant prosjektene gruppa har kjørt kan 
nevnes «Grønt flagg»-sertifisering, Elsol-prosjektet med solceller i landsbyer i Sør-Afrika i samarbeid med 
Polokwane RK og informasjonsmøte om solstrøm og solvarme. Gruppa bidro til områdemøtet 30. oktober som ble 
arrangert av Skedsmokorset RK og Nittedal RK, og som trakk hele 190 deltakere. Det arbeides med å få til et 
samarbeid med ROAF i forbindelse med at mye matavfall havner i den vanlige søpla.  

RYLA-seminar 

Klubben tok som tidligere år ut en deltager til årets RYLA-seminar i mars. På grunn av Korona-situasjonen ble 
imidlertid seminaret utsatt i første omgang til oktober 2020. Vår kandidat sa seg villig til fortsatt å være kandidat, 
og innbetalt kursavgift ble avtalt holdt tilbake for benyttelse i 2020-2021. 

NORFO-engasjement 

To av våre medlemmer er engasjert i eksterne oppgaver for NORFO – Vivianne Jodalen som ansvarlig for 
ungdomsutvekslingen i multidistriktet Norge, og Herman Stabell som administrator for bladet Rotary Norden for 
Island og Norge med oppgaver innen økonomi og distribusjon. 

 

Jeg vil rette en stor takk til styremedlemmer, komitéledere, prosjektledere og ikke minst alle medlemmene i 
klubben for god innsats og godt og hyggelig felleskap i Rotary-året 2019–2020. 

Avslutningsvis vil jeg ønske president Ingrid og hennes styre fortsatt lykke til videre med arbeidet i Rotary-året 
2020-2021. 

Skedsmokorset, 2 november. 

 
Stein Ivar Eriksen 

President 2019-2020 

 


