
Månedsbrev Juli-August 2015 

14. juli.   Vår president, Bjørn, inviterte medlemmene hjem til sitt hjem til     

terrasse « møte «. Servering med kaffe og wienerbrød. Været kunne ikke 

være bedre selv midt i sommerferien, og med veldig mange medlemmer   

koste seg.              

4.august.    Programmet denne kvelden var sommerminner og prate 

møte.                

11. august.   Guvernør møte. Bjørn åpnet møtet i salen nede og ønsket 

Distrikts guvernøren Jon Ola Brevig og alle komité ledere hjertelig 

velkommen. DG takket for at vi kunne ta han i mot så mye tidligere enn 

egentlig satt opp. Etter hva han har fått høre fra Bjørn, synes han vi 

arbeider godt i klubben. Han spurte hver og en av komite lederne om hva 

vi synes og mener om klubben vår. Dette skal han ta opp når han 

kommer opp. Han oppfordret hvert medlem å gi minst 20 US dollar til 

TRF og at klubben gir 100 US dollar pr. år.   DG ville så ta opp det han 

nevnte nede; skal dere ta opp flere medlemmer? svar: det vi har nylig 

gjort ved å få medlemmene fra Gardermoen hit til oss. Flere tiltak? svar: 

vi har en god del aktiviteter. Vi vil ikke ha for mye, men noe.  Hva er 

Rotary? er klubben vår en  ROTARY klubb ?  Vi tror vi er det, men vi kan 

nok være/bli bedre. Ta opp dette på et prate møte.       

18.august  Presidentens møte 

Presidenten gikk frem og pratet litt fra distriktsmøtet.   

25. august     Mini ego foredrag :   

 Lars Brath  f. 1951 i Oslo. Utekseksemenert på Berg gymnas skole i 

1977. Gikk på norges Veterinærhøgskole i 2 år. Flyttet så med sin kone og 

første gutt til Stranda, Sundmøre, i 2 år. Så flyttet familien til 

kløvkompaniet i Troms. I 1980. Flyttet deretter til Jessheim.  Samme år 

fikk de en sønn som ble hetende Einar.  Lars har jobbet som veterinær 

ved Jessheim Dyreklinikk siden den gang.  Han har ogå vært president i 

vår klubb.  

Mette Boquist  presesenterte sin jobb som Virksomhetsdirektør i 

Sparebank1 Forsikring. Hun la vekt på de oppgavene hun står overfor 

med fokus på de endringer bransjen er inne i. Spesielt at morgendagens 



kunder vil søke informasjon og handle forsikringer på alle tilgjengelige 

nettkanaler. Lojaliteten til leverandøren av Forsikring vil antagelig bli 

endret, og dette  stiller krav til endringer av produktportefølje  og ikke 

minst kompetanse hos de som skal utvikle bedriften fremover. 

Tor M Ødegaard – hvem er jeg? 

•       Født i Kristiansand av Frelsesarmeoffiserer. Flyttet Norge rundt 

(Kristiansand, Drammen, Skien, Bergen, Tromsø, Trondheim, Stavanger, 

Oslo). 

•       Vært på Jessheim hver sommer i Kverndalen - hele livet. Flyttet til 

Jessheim 1988. 

•       Min bestefar som også var offiser i Frelsesarmeen, kjøpte et 

småbruk i Kverndalen da han ble pensjonert. 

•       Gift med Inger Lise. Vi har fem barn i alderen 30 – 44 år. 

•       Inger Liseer nå pensjonist eter å ha vært kommunalsjef i Gjerdrum i 

15 år. 

•       Vi har 6,5 barnebarn i alderen – 3mnd – 11 

år.________________________________ 

•       Aktiv i Frelsesarmeen. Leder for styret i Templet hornorkester 

________________________________ 

•       Satt i helse- og sosial komiteen og i Kontrollutvalget i Ullensaker 

kommune 

Hva gjør jeg? 

•       Jobb i dag:  

.       Prosjektleder for anskaffelsesprosjekter av ERP-systemer 

(økonomisystemer) 

.       Rydder opp i prosjekter som har gått galt 

.       Outsourcing av IT-drift 



.       Rådgiver for styringsgrupper 


