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Tirsdag 1. september 

Gjester: Mads Bakken (Nannestad), Ragnhild Gjølstad (Hovde) 

Det er ledige plasser på Distr.konferranse i Sarpsborg 19-20/9 opplyste presidenten 

Torsdag 17/9 er det forberedende møte til TV aksjonen – stille med biler? 

Bjørn Engebø var kveldens foredragsholder, og viste bilder og fortalte fra sin ferie i Australia 

i sommer.  Men han startet med å vise klubbens nye hjemmesider (meget bra!) Og vi er nå 

også på Facebook!  Alle som er på facebook må «like» siden…På den måten får man 

automatisk opp nyheter, bilder o.l. som blir lagt ut. 

Bjørn fortalte videre –  

 Australia er verdens 6. største land 

 Det bor 23 mill. mennesker der 

 Fra Norge tar det ca. 20 timer å fly – med mellomlandinger 

 Darwin var første stopp (i nord).  Det var da vinter der hvilket vil si 30-35 grader… 

 Det bor 110 000 mennesker i Darwin 

 Ayers Rock har «blitt gitt tilbake» til urbefolkningen, og heter nå Uluru… 

 Frakt innenlands foregår på enorme vogntog – opp til 54 meter lange. 

 Det er over 1 mill. ville kameler som «de hvite» har importert og etter hvert sluppet 

løs 

 Det skal etter sigende være ca. 700 000 krokodiller i Australia 

 Urbefolkningen – Aborginere – er svært overtroiske den dag i dag og vil f.eks. ikke 

avbildes. 

Bjørn Hortemo avsluttet kvelden med å oppfordre medlemmer med tilgang til «gevinster» 

om å ta disse med på neste møte som er på Nordbytjernet. 

Tirsdag 8. september 

Dette var dagen for den årlige «Rotary marsjen» rundt Nordbytjernet.  Oppmøtet kunne 

kanskje vært noe bedre ettersom det var folk fra andre klubber der også, men anslagsvis 30-

40 Rotarianere hadde funnet veien til Nordbytjernet i flott sensommer vær!   Det ble grillet 

hamburgere, stekt vafler og servert kaker.  Utlodning var det også, og hovedgevinsten – som 

var en favn ved – ble vunnet av fru Finstad. 

 



Tirsdag 15. september 

Denne kvelden fikk vi et foredrag av Anne Marit Vestengen som har jobbet som lærer ved 

Allergot siden 2011. 

Hun begynte en innsamling av 800 dollar som skulle brukes på en generator i Kambodsja.  

Thailand for 50 år siden er for øvrig som Kambodsja i dag. 

Pol Pot/Røde Khmer skulle nullstille Kambodsja.  Alle som var lærde/ hadde briller/ kunne 

lese ble drept.  Bare 4% av befolkningen ble over 65 år.  50% var under 40 år.  De fleste bor 

avsides til på landsbygda. 

Den politiske situasjonen i Kambodsja er vesentlig bedre i dag, men det er et land som 

trenger alt.  Skoler, tannhelse, lærere, etc.etc.  Vestengen er veldig engasjert i denne 

oppgaven. 

Mailadressen deres er prosjektkambodsja@gmail.com 

Orgnr. 915897789. Konto 1204.67.00595 

 

Tirsdag 22. september  

President Bjørn åpnet møtet og ønsket gjester velkommen : Liv Syltevik,  Hans Helsø og tre 

aktive medlemmer fra Ullensaker Røde Kors (Berit Wiig, Mette Nafstad Bjerkestad og Geir 

Olsen).  Disse skal fortelle oss om Ullensaker Røde Kors, men først fortelle at Røde Kors 

sentralt ble stiftet for 150 år siden !! Ullensaker Røde Kors ble stiftet 1952. De har ca. 1000 

medlemmer hvorav ca. 40 er aktive !!! Det er ca. 200 medlemmer fra Romerike som hjelper 

til ved større ulykker som søk og redning etc.  Hjelpetjenesten i Ullensaker har hittil i 

2015  rykket ut 61 ganger. Bl. Ved sykkel løp, med  sambandsbuss og mange andre 

utkallinger, alle må gå på kurs for å kunne bruke uniform. Det er ca. 50 mennesker som 

trenger omsorgs hjelp i hjemmene eller på forskjellige syke/gamle hjem etc. De hjelper også 

til på Ullersmo og tar i mot flyktninger på Gardermoen. Lesetimer på Gystad og Gjestad. De 

serverer varm lunsj en gang i måneden fra kl. 13.00 til 15.00. de blir hentet og kjørt hjem 

igjen. Besøkstjeneste med hund. Hjelper de som er på Trandum før de blir sendt hjem. 

Pakker julegaver. Omsorg å gi blod. Røde Kors tjener penger fra foreninger etc. MEN de 

trenger mer hjelp Presidenten åpnet møtet, men vil nok komme  med et mer fyldig referat 

senere pga våre gjester.  Alle som jobber ii Ullensaker Røde Kors er frivillige og ikke lønnet. 
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Tirsdag 29. september 

Bjørn Hortemo startet med å oppfordre 5 medlemmer til å stille som sjåfører under årets TV 

aksjon.  Sofie oppfordret folk til å melde seg på Rotary kurs på Kløfta den 30. september. 

Flemming Graversen er 60 år, og Kåre Syltevik 94 år – vi gratulerer! 

Erling Dæhlie var førstemann ut med «miniforedrag».  Han fortalte at han stammer fra Vang, 

og at han hadde interesse for slektsforskning.  Han har bla. skrevet en bok om Dæhlie 

familien da han var 70 år.  I dag er han 81 år. Han ble født i Alvdal i 1934, og det var som på 

mange andre plasser – et sted der alle kjente alle.  Som ung gutt husker han at Hird gutter 

gikk av toget da de skulle til Stiklestad for å feire Olsok.  Han fikk tuberkolose ved nyttår i 

1947, men kom seg – noe slettes ikke alle gjorde.  Han gjennomførte landsgymnaset på 

Orkdal, og jobbet senere 2 år i militæret.  Størsteparten av yrkeslivet har vært viet skolen. 

Haakon Dahl var nestemann ut.  Han er født 2. april 1942 på Smestad.  Han gikk på Smestad 

skole og husker bla. at Kong Haakon gikk på samme skole, noen år over ham.  Han kom i sort 

bil og hadde livvakter.  Haakon forteller at hjan har vært meget sporty i sin ungdom og bla. 

spilt bandy i Njård hallen.  Gikk på yrkesskole og lærte seg finmekanikk.  Han fikk ved en 

tilfeldighet jobb i en optikerforretning i Oslo (Alf. H. Lie), og ble etter hvert optiker.  En annen 

tilfeldighet førte ham til Jessheim hvor han startet optikerforretning i det nye 

Fakkelsenteret.  Jessheim Optiske er den eneste forretning som fortsatt driver i mer eller 

mindre samme lokaler som da de startet i 1968.  Haakon er nå skilt, men samboer med 

Randi Øiesvold.  Han har tre barn, tre svigerbarn og 6 barnebarn. 

Petter Vegel fortalte at han var født på Furnes.  Bestefar var lærer på Toftes Gade som var 

en skole/institusjon for vanskelige gutter.  Hele familien Vegel drev butikk i krysset på 

Jessheim.  Bokhandel + + +   Det var ikke den ting man ikke fant i brdr. Vegels handelshus.  

Petter var/er svært bilinteressert, og syklet gjerne etter biler opp til Ringbanen når han 

skjønte de skulle dit for å teste biler… Petter har bodd flere steder – bla. Os og Sandnes.  Han 

har gått på BI og vært i jegertroppen i militæret.  Han var tidligere gift med Tone som også er 

i Jessheim Rotary.  Sammen har de en sønn.  Petter endte opp som bokhandler på Kløfta, 

men valgte etter hvert å selge, og jobber nå med regnskap.  Hans billidenskap har også gjort 

ham til en merittert kartleser i billøp. 

Tone Finbraathen avsluttet miniforedragene.  Hun er født på Mysen.  Pappa Jan var i 

forsvarte, så de flyttet mye.  Tone er glad i mennesker, og hadde ingen store problemer med 

nye miljøer.  Barndommen hadde hun på Gardemoen.  Pappa Jan ble etterhvert lufthavnsjef 

på Gardemoen før det ble hovedflyplass.  Hun har 3 barn og bygger nå en hytte på Saltnes i 

Østfold.  Hun jobber for Jobzone nå og driver med rekruttering.  Tone brukte resten av tiden 

på å redegjøre for veksten i vår kommune, men uttrykte også stor bekymring for dagens 

unge…. Hun mente også at innvandrere var en resurs vi ikke utnyttet til fulle. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


