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2020 er i gang. Torskeaften er rett rundt 
hjørnet. Dette blir spennende etter mange år 
med ost og vin skifter vi til Skrei – rogn – 
lever, vinen blir som vanlig tatt godt vare på 
av Tor Otto, ikke alt er utskiftbart derav er 
risikoen for stor. 
 
November og desember er alltid en 
utfordring, arrangementene står i kø i tillegg 
til tradisjonelle forberedelser innenfor husets 
4 vegger. 
  
Onsdagene er dog prioriterte noe som 
fremmøte statistikken klart viser. 
Det samme med våre tradisjonelle 
juleavslutninger. Julemiddag i henhold til 
gamle tradisjoner, mørk dress, sterkt synlige 
slips og medaljer i tillegg til gode historier. 
  
Vi forsøkte oss med lutefisk, men 
«PUSJJJJJ» så forsvant fisken og suppe 
hadde ingen lyst på. Lykkeligvis var det nok 
ribbe. Festen var tilbake i gamle former, de 
som hadde bestilt transport i forhold til de 
siste års avslutnings tider, fikk et problem, et 
hyggelig problem. 
 
Årets siste møte avsluttet med Quiz, 
juleevangeliet og julesanger. 
 
Kjære Rotary venner vi ser frem til på en 
ypperlig måte å servere dere vår nytraktet 
kaffe i første halvår av 2020. Klager motas 
ikke. 

Per H 
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Januar 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteprogram: 
 

Feb.  

7/2 Torskeaften på SFK klubbhus Kurland 

12/2 Guvernørbesøk. Jutta Backmann 

19/2 Quiz runde nr. 3 v/ Hans Erik 

26/2 Vi besøker Slåttland Rudskogen  
v/ Marthe Hanevold. Avreise Rådh. Kl.18.30 
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Sekretær: Arne S Nielsen 
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1743 Klavestadhaugen Mobil: 913 67 848 
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Referat fra klubbmøte 8. januar 2020 
 
Møtested:    Skjeberg Rådhus    
Program:   Fysisk trening v/ Ida Smestad    
Fødselsdag: Per Frode 31/12 
Tilstede:   84.8 %   
Referent:   Per Brevik 
 
President Rune ønsket alle et godt nytt år og velkommen til kveldens gjester; Magnhild 
Sundby og foredragsholderen Ida Smestad. 
 
Minnet om Rotarymøte i Halden RK mandag 13/1 der viseadmiral Elisabeth Natvig orienterer 
om langtidsplanen for Forsvaret. 
 
Stikkord fra dagens styremøte var rekruttering der klubbens mål er å skaffe 6 nye 
medlemmer i løpet av Rotaryåret. Det finnes flere typer av medlemskap; familie- og 
bedriftsmedlemskap. Det er nå bestemt at møteplikten er opphevet, men det er ikke noe 
problem for vår klubb. 
 
Per H minnet om torskeaften 8. februar der Presidenten oppfordret medlemmene til å ta med 
venner og/eller familie denne kvelden. 

 
Kveldens 3. min var en liten tankevekker fra Arne N. Hvorfor må vi 
alltid ha planer for det nye året? Han hadde tenkt å heller gjøre som 
han ville og legge vekk alle planer. "Jeg vil fortsette å leve så lenge 
jeg lever" var i grunnen veldig godt sagt! Ellers hadde han vært på 
besøk hos sine barnebarn og synes at vi egentlig skulle få barnebarn 
før barn! En ubeskrivelig lykke å kose seg med barnebarn. 
 
Jan Willy introduserte kveldens foredragsholder, 
Ida; der han skrøt henne opp i skyene av hvordan 
han og Arne har det så gøy med å trene med Ida 
2 ganger i uka på Grålum barneskole. Ida jobber 

til daglig på Moss sykehus som fysioterapeut, og bruker fritiden sin 
sammen med hjertepasienter som trenger litt individuell trening. Mottoet 
er at trening skal være gøy. Viktig med god motivasjon og Ida trener 
sammen med pasientene og ikke bare står foran og kommanderer.  
 
Vi fikk inntrykk av at hun hadde hjulpet både Arne og Jan Willy som 
begge har hatt hjertetrøbbel, men hun tok gjerne i mot andre som ville prøve litt fysisk 
aktivitet. 
 
Det ble en del spørsmål fra salen etter hvert. "er det farlig å måke snø?" Nei sier Ida, men 
sørg for litt oppvarming først! Hun hadde hørt at noen gjerne ville ha et skriftlig bevis på 
forbud mot snømåking, men av helt andre årsaker enn dårlig rygg! 

 
  
 



Referat fra klubbmøte 15. januar 2020 
 
Møtested:  Skjeberg Rådhus   
Program: VM Orientering 2019 - oppsummering 
Møtt i andre klubber: Kai og Kjell møte i Halden om foredrag fra 

Elisabeth Natvig – Langtidsplan for forsvarstaben.  
Gjester:   Anne-Helene Trapness og Ole Jørgen Hommeren  
Tilstede:   84,8 % 
Referent:   Søren Pyntlund 
 
Rune bød hjertelig velkommen til kveldens møte.  
 

Per Halvorsen minnet om torskeaften på SFK klubbhus 7. februar.  
  
Ole åpnet et brev sammen med medlemmene som var sendt fra Phuket i Thailand. Veldig hyggelig 
med julekort, hilsener og flotte tegninger fra barnehjemmet fra mange barn.  
  
Thor Otto hadde et bra innlegg om Paul Harris, som grunnla Rotary som opptakt til kveldens 
foredrag med Per Bergerud. Se siste side. 
  
Kjell Lunde introduserte Per Bergerud som har vært hos oss tidligere høsten 2018 hvor han fortalte 
om planleggingen av VM i Orientering – WOC 2019. 
  

Tidligere skihopper Per Bergerud er siden blitt hedret med hederstittelen Paul 
Harris Fellow av Skjeberg Rotaryklubb, under Guvernørmøte i Sarpsborg 
høsten 2019. 
  
Bergerud vant fire verdenscuprenn i sin karriere Vikersund 1980 Engelberg 
1981 og 1983 og Innsbruck 1982. Hans beste sesong sammenlagt var 
1982/83-sesongen, hvor han ble nr. fem. Han deltok i tre vinter-OL. Bergerud 
mener selv at høydepunktet etter en lang karriere var VM 1985 i Seefeld, der 
han gikk til topps i storbakken. Dette var det største han har opplevet i sin 
karriere. 

 
Bergerud var leder for WOC 2019, et veldig stort arrangement for Østfold i 2019. Per Bergerud er 
imponert over innsatsen til de frivillige fra hele fylket, alle kommunene og næringslivet, og det 
aktørene bidro med for å få til det mest vellykkede WOC som noen gang er avholdt. Stor honnør til 
de som var involvert i å bygge Arena Mørk hvor alle finaler ble avholdt. Der har aldri vært bygd en 
slik fin arena før.  
  
Han nevner at alt i alt forløp arrangementet veldig bra. De har korrigert litt småting fra dag til dag, 
særlig i starten. Men dette var småting og ikke noe som publikum, utøvere eller media merket. De 
største problemene var en trafikkulykke mellom Skiptvet og Sarpsborg som gjorde at man kom litt 
sent fram til karanteneområdet onsdag. VG ringte en gang og sa at det gikk rykter om en ulv i 
nærheten av løpsområdet for stafetten. Per var ganske rolig og mente at ulven helt sikkert ville 
holde seg unna og det gjorde den! Arrangementet fikk statsstøtte, fylkeskommune og kommuner i 
Østfold. Sarpsborg kommune er vertskommunen. 
  
Der er lagt ned utrolig mange dugnadstimer. Alene, har Kjell Lunde kanskje brukt opp imot 600 
timer i forbindelse med planlegging og kartlegging. Der er lagt 69 løyper på en dag. I alt var det 
711 funksjonærer tilknyttet som frivillige i WOC 2019. Dette er en stor internasjonal 
idrettsbegivenhet med opptil 48 nasjoner, hvorav 6 nasjoner tok medaljer i WOC 2019.  



  
Norge tilbød i samarbeid med IOF WOC Clinic talentfulle idrettsutøvere fra IOF medlemsforbund 
som ikke selv har råd til å sende et team til WOC for å delta i WOC ved å tilby dem overnatting, 
lokal transport og coaching på høyt nivå. I alt var der 12 utøvere deltok i WOC Clinic 2019. 
  
WOC bestod av kvalifiseringsløp på mellomdistanse i Varteig tirsdag 13. august og finaler ved 
Mørk golfbane i Spydeberg over langdistanse onsdag 14. august, mellomdistanse fredag 16. 
august og stafetter lørdag 17. august. Publikumsløpene startet med sprint i Sarpsborg 12. august, 
og daglig i tilknytning til VM-konkurransene. 
  
Alle finalene ble sendt på tv direkte på NRK1 og live distribuert til ca. 100 land. I alt ca. 35 personer 
var involvert fra media. Spesielt nevner Per at NRK ved Emma Johansson var veldig bra 
kommentator gjennom WOC. Bl.a. langdistansen var en sending over 6 timer hvor der var veldig 
bred interesse i de nordiske lande.  
  
UD fra beregninger som er gjort, er det vurdert WOC har bidratt med ca. 38 mio kr i verdiskapning i 
regionen. Alt mat kjøpt lokalt og innkjøp er fra Østfold, bortsett fra innkjøp av kaffe.  
  
Etter VOC var ferdig ble alt ryddet og tilbakelevert grunneiere. Best WOC ever! 
  
Per Bergerud er etter VM i Orientering ansatt som daglig leder ved Vikersund hoppsenter med 
henblikk på VM i 2022. I 2022 skal Vikersund for femte gang stå som arrangør av VM i skiflyging.  
  
Til slutt fortalte Per om hans nye virke som daglig leder i Virkesund Hoppsenter og noen 
morsomme og interessante hopphistorier fra hans store karriere som skihopper.  
 

Presidenten takket for et bra og interessant foredrag. 
 
 



Referat fra klubbmøte 22. januar 2020 
 
Møtested:    Skjeberg administrasjonsbygg    
Program: Opprydning etter Norges nukleære 

dekommisjonering og andre miljøtiltak 
v/direktør Pål Mikkelsen    

Gjester:   Ingen  
Fødselsdag: Tor Arne Lystad, 75 år 20.1 
Tilstede:   78,8 %   
Referent:   Ivar Haug 
 
Fungerende president Rune L. ønsket velkommen til interessant møte. Han kunne fortelle at 
leder for Medlemskapskomiteen, Stein J., har ambisjoner om at klubben skal få 6 nye 
medlemmer og skjema for registrering av medlemsforslag ble delt ut.  
Ellers var det hyggelig at Per L. igjen var på plass og Per kunne fortelle at det var godt å 
være tilbake i klubben igjen og at han hadde savnet møtene. 
Rune L. minnet om påmeldinger til torskeaften som skulle være på SFK-hytta denne gangen. 
 
3-minutter denne gangen var ved Jan Willy D. 
Han slet med lavt kolestrolnivå og var blitt oppfordret om å finne på noe å irritere seg over. 
Det skulle visstnok ha gunstig effekt. Han hadde derfor forsøkt seg via nettet på både 
oppsigelse av Aftenposten i tillegg til å få utbetalt Trumf-bonus. I forhold til målsetningen om 
å bli irritert var dette svært vellykket siden ingen av nettsidene fungerte overhodet til tross for 
iherdig innsats. 
 

Pål Mikkelsen var kveldens foredragsholder. Han leder Norges 
Nukleære Dekommisjonering, NND.  Etter at mange utvalg har vurdert 
bruken av atomreaktorer i Norge i tiden helt tilbake til 1991, ble det 
omsider fattet vedtak i Stortinget om avvikling i 2018. Det kommer en 
egen Stortingsmelding om dette til høsten. 
 
NND er pålagt ansvaret for å bygge ned denne virksomheten i tillegg 
til å etablere nødvendig deponi for brukt atombrensel og annet 
radioaktivt avfall. NDD er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. 
I Norge har vi i dag 17 tonn brukt brensel (5 tonn stabilt, 12 tonn 
ustabilt), dessuten 42 tonn annet radioaktivt avfall. På verdensbasis 
finnes det 230.000 tonn avfall med høy stråling, så det vi har blir lite i 

en slik sammenheng. Vår første atomreaktor kom i drift allerede i 1951 (Jeep I) og var i drift 
til 1967. Vi var 6. land i verden som startet en atomreaktor. 
 
Det er ikke lov å eksportere det radioaktive avfallet ut av landet, så vi må etablere løsningene 
i eget land. Det er 2 reaktorer i Halden og 4 reaktorer på Kjeller som skal nedbygges. I første 
omgang vil det bli etablert en løsning for mellomlagring mens bygging av permanent 
nasjonalanlegg for avfall foregår. I løpet av 20-25 år vil prosjektet være fullført, men 
funksjoner for mottak, lagring og tilbakeføring vil være operativt i et 100-årsperspektiv mens 
tilsynsplikten for avfallet vil gjelde i 300 år. 
  
I land som har hatt strømproduksjon basert på atomkraft (f.eks. Sverige og Finland), har et 
prispåslag på strømprisen gikk økonomisk fundament for behandling av avfallet. I Norge har 
vi jo aldri produsert strøm fra atomkraft. Derfor må kostnadene til prosjektet dekkes over 
statsbudsjettet. Antatt kostnad i perioden 2020 – 2045 er ca. 20 milliarder kr. Dette utgjør ca. 
125 kr. pr. innbygger pr. år. Selv om driften av atomreaktorer stenges ned i Norge, vil det 
være behov for å kunne ta imot radioaktivt avfall fra industri og sykehus i tiden fremover.   
Hvor nasjonalanlegget skal ligge er ikke besluttet, men vil være gjenstand for 
anbudskonkurranse iht Lov om offentlige anskaffelser.  



Referat fra klubbmøte 29. januar 2020 

 
Møtested:  Gamle yrkesskolen i Sarpsborg  

Program: Hva har skjedd med yrkesskolen v/Eirik Husby?   

Tilstede: 57,6 % 

Referent: Kai Brandstorp 

 

Innkommende president Rune åpnet møtet og minnet bl.a. på torskeaften neste uke. 

Ca. 40 påmeldte så langt. Lasse (liten) Lundgård hilste fra Syd Afrika.  

Vi fikk servert kaffe og kake før foredraget startet. Vi var ca. 30 som møtte opp.  

Eirik var begeistret over vårt besøk. Yrkesskolen (etbl. 1936) 

var spredd i flere bygg i byen. I 1955 ble den samlet i ett nytt 

moderne bygg i Oscar Pedersens vei 16. Allerede i 1958 -

1960 ble skolen utvidet. Senere ble den til Borg 

Videregående og flyttet til Borgenhaugen i 1992.  Jim var 

sentral i byggeprosessen. 

Bygningsmassen i Oskar Pedersens vei ble kjøpt av Egil 

Nicolaisen m.fl. Blant annen kom også Eirik Husby inn på 

eiersiden. Driver i dag barnehager og Eiendom. 

Eirik er utdannet pedagog (førskole) og en sentrums 

barnehage ble etablert i bygget. I dag er det 80 barn som går der i regi Kulås barnehage 

(700 m2). 

Selskapet driver 7 barnehager i kommunen og er størst (300 ansatte) - inkl på 

Tveterhytta i Skjeberg.  Omsetning 165 mill. Eirik (47) er en aktiv ressurs og er i 

toppledelsen for private barnehagers landsforbund som har 3000 private barnehager og 

30000 barn. I 1970 var det 5 % barnehagedekning - i dag 100 %, 

OSV 16 har flere leietagere foruten barnehagen; bl.a Sarpsborg kommune/St.Marie 

Læringssenter, NAV /team flykning, Musikkakademiet. 

Historien etter flyttingen har vært mange hvor bl.a. at de to kinesiske studenter som ble 

drept i Oslo var elever her ved skolen. Store media oppslag har preget OPV 16 i årene 

etter flytting. Økonomien har vært dårlig og bygget forfalte før nevnte eiere kom på 

banen. En solid oppussing var nødvendig. Man måtte bygge tillit i Kommunen og det tok 

ca. 2 år. Ca. 70 millioner inkl. kjøpesum er investert i hva som kan benevnes Kultur-

kvartalet. Oppussingen er grundig gjort uten stor luksus. Godt Nok. 

Vi fikk en grundig / detaljert orientering av Eirik om selskapet og om deres virksomheter 

i OKV 16 og ble tilslutt vist rundt i hele bygningsmassen. 

Barneparkens uteområde i innergården var toppmorderne med lekeapparater og 

gummibelegg på bakken samt kunstgress. Så veldig bra ut. 

Takk til Eirik og hans medhjelpere for en fin kveld. 



Mimresiden januar 

 

Referat fra klubbmøte 03.01.1990 

 

Møteleder Presidenten 

Medlemmer 33 

Fødselsdager Bjørn Thorbjørnsen 

Referent I.M. 

 

Etter at presidenten hadde ønsket velkommen til et nytt kalenderår, og 

referert fra Guvernørens månedsbrev ga han ordet til Bjørn Thorbjørnsen. 

Han ga oss en gjennomgang av det året som var forbi for Sarpsborg Papp, 

div. Kartong, spesielt, og for næringslivet generelt. 

1988 hadde vært et vanskelig år for bedriften hans. Prognosene hadde 

kanskje vært noe for pessimistiske for en del av det varespektret som har 

innvirkning på deres marked av emballasje. Fiskeindustrien, son er en 

viktig del av markedet, hadde imidlertid hatt en svært dårlig utvikling. 

Kompensasjon for et svakere marked ble søkt i større vektlegging på 

emballasjens utseende og virkning på konsumet Har viste flere eksempler 

på dette og det er nærmest utrolig hvor fantasifull og delikat dagens 

emballasje kan være. Han kom også inn på bedriftens satsing på en ny 

linje for er emballasje som er en mellomting mellom kartong og bølgepapp. 

Ellers var kundenes krav blant annet med hensyn til smak og luktproblemer 

noe han også gav oss en del eksempler på. 

Bjørn stilte forøvrig et av sine finere emballasjeprodukter til 

disposisjon for medlemmene og den uttrukne heldige ble Øivind K. 

 

 

Høsten 1989 bega Jens Henrik m/frue og et vennepar seg på tur til USA 

for å bese en del av de herligheter som de har hørt snakk om i mange år. 

Turen var planlagt i god tid på forhånd, men umiddelbart før avreise fra 

NORGE skjedde det ting i verden som rystet reisefølget noe, PAN AM 

(flyselskapet) var utsatt for uhell og terrortrusler mens byen San 

Francisco som var et av bestemmelsesstedene hadde vært utsatt for 

jordskjelv. 

Men nok om det, turen startet fra Fornebu med fly til London, fra London 

til New York med jumbojet, fra New York til Orlando med vanlig 

innenriksfly. Orlando var basen for den første uka's opphold og 

utflukter. Med utgangspunkt fra Orlando besøkte de mange byer og 

severdigheter i Florida. Et av stedene var den Norske paviljongen på 

EPCOT-senteret, men det ble også tid til å besøke andre utstillinger på 

EPCOT-senteret. Jens Henrik beskrev Florida generelt sett som flat og 

kjedelig. 

Fra Florida i øst gikk turen til California i vest, m.a.o. forflyttet de 

seg med fly fra Miami i øst til Los Angeles og San Francisco i vest. 

Reisefølge gjorde det samme på vestkysten som de hadde gjort på 

østkysten, de hadde stort sett ett utgangspunkt og forflyttet seg ellers 

med bil til de stedene de hadde lyst til å besøke. I San Francisco 

foretrakk de guidetur m/buss fremfor sin egen bil. San Francisco var 

ifølge Jens Henrik en pen by, stor, men velordnet. Gjennomgående var 

servicen over alt god. - Selv 4 - 5 uker etter jordskjelvet var det ingen 

synlige skader å se etter ulykken, utenom bybroen som fortsatt delvis var 

rasert. Jens Henriks beskrivelse av Californias landskap var - opp - ned 

- hit - dit, liten vegetasjon og tørt. 

På grunn av store avstander, stor befolkningstetthet, masse kjøretøyer og 

store motorveier var det vanskelig å beregne tid. Tid var minusfaktoren i 

forhold til alt som var severdig. Det var mange plasser i California som 

måtte sløyfes p.g.a. tidsnød, men en tur i Hollywoods film atelier ble 

det og det til gangs, skremmende sener som neppe glemmes. 

Det ble en hyggelig reise med Jens Henrik, selv uten bilder og sleids. 



Sistesia   Statistikken 

100 % fremmøte januar 

 

Thor Otto's orientering til Per Bergerud og klubben  
  

 

Paul Percy Harris 
P. H.  ble født 19.  april 1868 i Racine, en vakker liten by ved Lake Michigan i Wisconsin, USA, nord for Chicago, 
der Pauls far ble gift med en flott dame, som Paul sier kom fra en stolt familie. De fikk i alt 6 barn, men la seg til 
et levesett som de ikke hadde inntekter til å finansiere.  Bestefar Harris hjalp til så godt han kunne, men i Pauls 
hjem var det enten fest eller sult.  Paul ble-bare 3 år gammel-overlatt til sine besteforeldre i Vermont.  Paul fikk 
nesten hele sin oppvekst hos sine elskelige besteforeldre, som kom til å bety alt for ham. Han kan ikke få fullrost 
dem.  De ble hans helter.  Fra dem fikk han ballasten som skulle styre resten av hans liv. Kontrasten til sine 
egne foreldres livsførsel gjorde at han satte ekstra stor pris på sine besteforeldre.  Paul omtaler seg selv som 
langt fra noe skolelys, men besteforeldrene hadde stor tro på ham, støttet ham på alle mulige måter og 
oppmuntret ham til utdannelse. Han berømmer sine besteforeldre for å ha gitt ham et hjem preget av offervilje, 
hengivenhet, sannhet, oppriktighet og kjærlighet som overgår alt annet. Med besteforeldrene forsvant hans 
barndomshjem, og han lengtet alltid til bake til sitt New England-hjem. Selv mener han å ha arvet vidsyn og 
toleranse fra sin bestefar og menneskekjærlighet fra sin bestemor.  
Paul Harris tok sin juridikum ved State University of lowa i juni 1891.  
Mot slutten av sine studier anbefalte en av lærerne sine studenter å arbeide i forskjellige bransjer før de begynte 
med juridisk arbeid. Dette råd bestemte Paul seg for å følge.  Han reiste omkring i fem år i USA og Europa og 
arbeidet i mange forskjellige yrker før han åpnet egen advokatpraksis i Chicago, hvor han skapte et hjem 
sammen med sin skotske kone. De fikk ingen barn.  Da hun ble alene reiste hun tilbake til sin barndoms 
Edinburgh, og ble boende der resten av sitt liv.  
Sin 5års vagabondtid startet Paul som reporter i avisen Cronicle i San Fransisco, var fruktplukker i California, 
lærer ved en handelsskole i Los Angeles og skuespiller i en teatergruppe i Denver i Colorado.  I denne perioden 
fikk han også anledning til å foreta flere reiser til England og en rekke andre Europeiske land. I 1896 var PHs 
«Sårsplan» fullført. Han flyttet til Chicago som dermed ble hans hjemby fra han var 28 år til han døde 79 år 
gammel i 1947. Under sine 5 allsidige læreår knyttet han lett nye kontakter og fikk, tross sitt omflakkende liv, 
venner for livet.  Etablert i Chicago ble han snart medlem av en rekke organisasjoner og var medstifter av 
enkelte. Men han savner de verdier som preget han oppvekstmiljø. Under et besøk i sin barndoms Vermont i år.  
1900 ble han klar over at han egentlig savnet nære venner i sin nye hjemby.  Etter en søndagsmiddag hos en 
bekjent i Chicago gikk de tur i nabolaget og passerte mange forskjelligartede bedrifter. Da fikk han ideen til en 
klubb for mennesker fra vidt forskjellige bransjer, men det skulle gå enda 5 år før ideen blir satt ut i livet. Det 
første møtet ble avholdt 23.  februar 1905, som deretter regnes Rotary's fødselsdag.  
Chicago var da en pioner by og Midvestens smeltedigel med store muligheter og mye korrupsjon (Al Capone og 
Mafiaen). Behovet for et vennskapelig miljø var felles for mange. Tanken bak etableringen av Rotary var at 
ledere for forskjellige foretak regelmessig skulle treffes i en kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne, 
utveksle erfaringer og støtte hverandre i deres bestrebelser på å drive hederlige virksomheter.  Medlemskapet 
skulle begrenses til en representant for hver bransje eller hvert yrke. De skulle treffes hver uke etter tur på 
hverandres arbeidssteder.  Med vekslende møtesteder kunne medlemmene lære mest mulig om hverandres 
yrker, fremme vidsyn, øke forståelsen og respekten for hverandre. PH foreslo at organisasjonen skulle bære 
navnet ROTARY.  
4 menn fra helt forskjellige miljøer regnes som tetgruppen i det som med årene ble til Rotary International. De 4 
var av nordamerikansk, tysk, svensk og irsk opprinnelse og hadde protestantisk, romersk-katolsk og jødisk tro. 
En var skredder, en gruveingeniør, en kullhandler og en advokat. Alle medlemmene i den første Rotaryklubben 
var innflyttere med samme behov for et vennskapelig miljø, for inspirasjon og støtte. Ideen viste seg å fylle et 
behov hos flere og flere. Den første offisielle medlemsfortegnelse fra 1905 inneholder 30 navn. Da blir det 
upraktisk å holde møtene hos hverandre, så man velger hoteller og restauranter til middagsmøter, senere 
lunsjmøter. I 1910 var det organisert 16 klubber totalt.  I 1912 ble de første klubbene etablert i Europa, London, 
Dublin og Belfast. Ved 75 års jubileet i 1980 var det etablert 18000 klubber med 850 000 medlemmer. I dag er 
det 33.000 klubber med 1,2 mill. medlemmer.  
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8/1 15/1 22/1 29/1 Snitt 

84,8 84,8 78,8 57,6 76,5 
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55,9 78,0 72,2 75,6 69,7 76,5  
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