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ROTARYS MOTTO ER: 
“Service Above Self” 

MÅL 
Rotarys mål er å gagne andre.
Dette mål søker vi å oppnå gjennom: 

• å lære våre medmennesker å kjenne 
• å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, 
 og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid 
• å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv 
 og som samfunnsborgere
• å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom 
 vennskap over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN 
Om saker vi tenker, sier og gjør: 

   Er det sant? 
   Er det rettferdig overfor alle det angår? 
   Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
   Vil det være til det beste for alle det angår? 

Gol Rotary Klubb



Gol  Rotary Klubb 1967-2017 3

Charterbrevet
Charteret har mangeårig arkivar Gunnar Gulliksen tatt vare på 
sammen med en del andre gaver, premier og dokumenter. 
Charteret henger i butikken til Gulliksen, Hallingdal Gull & Sølv.

Chartermedlemmer

Følgende var chartermedlemmer i Gol Rotary Klubb:

Aas, Arne

Akerlie, Olav

Bakke, Olav

Christoffersen, Per

Eidsgaard, Wilhelm

Frøysok, Odd

Gjengedal, Egil

Haraldseid, Sigurd

Hauge-Nilsen, Kåre

Hesla, Asle A.

Hesla, Asle K.

Jacobsen, Karl Johan

Kveim, Sigmund

Lindheim, Magnar

Markussen, Sten

Rugland, Kjell

Rustberggard, Peder

Rustberggard, Per Herbrand

Rustberggard, Torstein

Selmer, Thorvald

Stake, Arnfinn

Storla, Ola

Storla, Sander

Sundre, Thorleif

Søndreli, Arvid

Viko, Oddbjørn
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Praktiske opplysninger
Styret i jubileumsåret:
President  Ole Sverre Utengen
Sekretær  Aud Toril Sæbø
Kasserer  Aud Ingunn Narum

Styremedlemmer: 
Jan Ove Wøllo, Anders Eidsgaard, 
Bente Andreassen, Gunnar Gulliksen og Britt Helene Lindheim

Innkommende president: Ronny Brandsgård

Møtested: Pers Hotell

Møtetid: Mandag kl. 20.00

Antall medlemmer: 31

Jubileumsfestkomité: 
Randi Skredegård, Håkon Bøygaard, Anders Eidsgaard og 
Aud Ingunn Narum.

Komité for jubileumsskrift:
Jubileumskomitéen samt Ove Thorshaug og Kai Hansen som 
tekstforfatter og trykker. 

Foto: 
Randi Skredegård, Skredegård Foto AS, Halvor Lilleslett (Hallingdølen) 
Ove Thorshaug, Håkon Bøygaard, Ola Smeby og Gunnar Gulliksen.

Forsidefoto: 
Den nye vimpelen som klubben har fått laget til 50-årsjubileumet. 
Foto: Håkon Bøygaard.

Sponsorer til jubileumsskrift: 
Hytta Vår AS og Hallingdal Trykk AS
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Gode rotaryanere i Gol Rotary Klubb
På vegne av distrikt 2310 er det en stor glede å ønske Gol Rotary 
Klubb til lykke med markeringen av de første femti årene. Blant 
distriktets 52 aktive klubber er det bare 16 klubber som har en 
eldre historie enn Gol RK. 

Så vidt jeg kan se har dere gjennom disse 50 årene vært en aktiv 
klubb. Det er imponerende å se at dere allerede vel to år etter 
oppstarten tar på dere å arrangere distriktskonferansen for den 
gangen distrikt 129. Også i dag viser dere stort engasjement, og 
jeg vil tro at dere betyr en forskjell i det samfunnet dere bor og har 
deres klubbaktiviteter i.

Det er fint å ha en historie å se tilbake på. Og det er viktig å få 
dette ned på prent hvor dere fortsatt har medlemmer som kan 
fortelle historien. Klubbens historier skaper klubbens kultur. Og 
klubbens kultur er viktig for klubbens fellesskap.

I dag er dere en aktiv klubb 
med en ung medlemsmasse. 
Trolig er dere blant klubbene 
med lavest gjennomsnittsalder 
i distrikt 2310. Dette skulle gi 
et godt grunnlag for fortsatt 
mange gode år for Gol Rotary 
Klubb. Feire de 50 og se 
framover.

Mange gode hilsener

Runar Bakke

Distriktsguvernør D2310 2016-17

Guvernør Runar Bakke og President Ole Sverre Utengen
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Gol Rotary Klubb 50 år
Gol Rotary Klubb er en aktiv og 
livskraftig klubb, som i år altså 
fyller 50 år. Klubben ble chartret 
2. januar 1967. I dag har klubben 
31 medlemmer, og av disse er 
det 7 kvinner. Vi har også en for-
holdsvis lav gjennomsnittsalder i 
klubben, noe som viser at 
arbeidet med rekruttering av 
nye medlemmer de siste årene 
har vært vellykket.

Gol Rotary Klubb er som sagt en 
aktiv klubb, og spesielt i lokal-
miljøet gjør vi mye. Her kan 
f.eks nevnes at vi har fått laget
en informasjonsfolder om 
narkotika, som deles ut på 
skolene, til foreldre/foresatte. 
Vi planter blomster utenfor 
omsorgsboligene hver vår, og 
hver høst rydder vi skog og 
hogger ved i området rundt 
Helsetunet. Om våren setter vi 
også ut benker ved gang- og 
sykkelveier, slik at de som er 
ute og går, kan ta seg en pust 
i bakken. Benkene blir tatt inn 
igjen på høsten. I jubileumsåret 
vårt har vi også bestemt oss for 
å gi en gave på kr. 50.000,- til 
prosjektet «Sansehagen ved Gol 
Helsetun». Når Sansehagen står 
ferdig vil denne kunne benyttes 
av alle beboerne på Helsetunet, 
noe som vil være med på å gi 
dem en bedre hverdag og bedre 
livskvalitet.

Gol Rotary har ingen inter-
nasjonale prosjekt i år, men 
tidligere har vi gitt økonomisk 
støtte til flere personer/organi-
sasjoner som har jobbet med 
prosjekter i utviklingsland, som 
ligger innenfor Rotary`s ånd. 
Indirekte, gjennom Rotary 
International, er vi med og 
støtter mange store inter-
nasjonale prosjekter. Det mest 
kjente er kanskje Polio-prosjektet.
I tillegg til alle aktiviteter og 
prosjekter både lokalt og 
internasjonalt, så er kanskje det 
viktigste i klubben det sosiale. 
Det blir arrangert mange sosiale 
aktiviteter som f. eks. støls-
besøk, rakfisklag, torskeaften, 
peismøter osv, noe som gjør at 
vi får et godt samhold i klubben 
og medlemmene trives. Dette,
i tillegg til møter med gode 
foredrag fra både interne og 
eksterne foredragsholdere, gjør 
at det blir interessant og
spennende å være medlem i 
Gol Rotary Klubb.

Med disse ordene vil jeg få 
gratulere Gol Rotary Klubb med 
dagen og jubileet, og ønske 
lykke til videre i årene som 
kommer.

Ole Sverre Utengen
President 2016/2017
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Charterfest på Pers Hotell, 2.januar 1967

Fra venstre: Thorvald Selmer, Wilhelm Eidsgaard, Sigmund Kveim, Sten Markussen, Asle A Hesla ( i stol), 
Torstein Rustberggard (bøyer seg ned), Per Herbrand Rustberggard, Arnfinn Stake, Asle K Hesla, Olav Akerlie, 
Peder Rustberggard, Olav Bakke, Kjell Rugland, Egil Gjengedal, Ola Storla, Odd Frøysok, Kåre Hauge Nilsen og 
Sander Storla.

18 av 26 medlemmer, charterpresident Arne Aas og Oddbjørn Viko er ikke med på bildet.

Det var ikke så lett å starte opp 
en rotaryklubb i et lite bygde-
samfunn som Gol i 1967. Bank-
sjef Arne Aas i Gol Sparebank 
hadde blitt oppfordret av 
bekjente i Hønefoss Rotary 
Klubb om å få startet en klubb 
på Gol. Folk visste nok mye 
mindre om hva Rotary var den 
gangen, og det var mer 
hemmelig hva klubbene drev 
med. Aas hadde stor kontakt-
flate i sin jobb og han prøvde å 
få med seg medlemmer slik at 
det ble en representativ klubb.

Oddbjørn Viko er det eneste 
gjenlevende chartermedlemmet 
som fortsatt er med i klubben. 

Charterfesten ble en meget høy-
tidelig fest på Pers Hotell. Det 
var representanter fra Hønefoss, 
Drammen og Geilo tilstede og 
Geilo ble vår fadderklubb. Den 
ble chartret 20. juni 1962. Arne 
Aas ble charterpresident på Gol, 
og var også president året etter-
på. Siden har presidentene sittet 
ett Rotaryår som er litt av ideen 
med at vervene skal rotere. 
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Omflakkende tilværelse

Fra et møte på Pers der assisterende guvernør Inge Stordah holder et innlegg.

Charterfesten ble holdt 2. januar 
1967 på Pers Hotell. I jubileums-
året er det på Pers Hotell 
klubben har sitt møtelokale. 
De første årene var møtene i 
den såkalte Blåsalen på Pers. 
Siden har det vært fire andre 
møtelokaler før vi 1.mai 2012 
vendte tilbake til Pers Hotell.

De fire andre stedene klubben 
har hatt møtene sine, er peise-
stua på Gol Samfunnshus og den 
gamle Helselagsstugu ved Gol 
Helsetun. Etter dette var det ca 
ett år på Pers igjen. 

Så ble Senterkaféen i Halling-
senteret møtelokalet fram til 
1987, da vi flyttet til Eidsgaard 
Hotell der vi var til hotellet ble 
nedlagt i 2012. På Eidsgaard var 
møtene i forskjellige lokaler fra 
kafeen, til peisestue, Stallen og 
kurslokalene til hotellet. I 
jubileumsåret holdes møtene 
på Pers Hotell, der vi stort sett 
holder til i Studiesenteret. I 
peisestua der har vi også 
klubbskapet vårt med vimpler, 
premier, gaver og litt papirer. 
Talerstolen og et stort banner 
står også i kurslokalet der.
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Klubbsaker

De fem første kvinnene i Gol Rotary ble opptatt som medlemmer sammen med Anders Eidsgaard t.v.), Aud 
Ingunn Narum, Mildrid Nesheim, Vita Simon, Randi Skredegård, Mona Benkjær og Lorents Letnes (President)

Det er to saker som har ført til 
stort engasjement blant med-
lemmene, nemlig møtetidspunkt 
og kvinnelige medlemmer. 
Det har alltid vært store 
diskusjoner når møtetidspunkt 
blir forsøkt forandret. Møte-
dagen var lenge tirsdag og tids-
punktet kl 19.00. Fra vi holdt 
til på Eidsgaard har møteda-
gen vært mandag kl 20.00, noe 
som nok passer bra for de aller 
fleste. Det har alltid vært en 
kaffe/tekopp på møtene, men 
i perioder har det i tillegg vært 
en enkel servering som f.eks. et 
rundstykke. I jubileumåret er 
det kun en kopp kaffe/te på de 
ordinære møtene.

Kvinner i Rotary var oppe 
mange ganger både i klubben 

vår og internasjonalt. På 
70-80-tallet var Inner Wheel 
klubben meget aktiv, og mange 
rotarymedlemmer syntes det 
«fikk greie seg». Nå er Inner 
Wheel i Hallingdal nedlagt. I 
1998 ble det besluttet at Gol 
Rotary Klubb kunne ta inn 
kvinnelige medlemmer. Dette 
førte nok til at et par medlem-
mer fikk et ekstra påskudd for å 
si opp sitt medlemskap. De
kvinnelige medlemmene har 
beriket klubben. Det hadde 
kanskje vært en fare for 
klubbens fortsatte eksistens, 
dersom kvinnene ikke hadde 
blitt med. Våre kvinnelige 
medlemmer har vært meget 
aktive, og ved utgangen av 2016 
har vi 7 kvinner i klubben, og 
flere er på vei inn.
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Oddbjørn Viko - eneste chartermedlem 
som fortsatt er med i klubben
Oddbjørn er best kjent som skokremmeren i Gol, der han drev sin 
egen skoforretning fra 1955 til han gikk av med pensjon i år 2000. 
Oddbjørn er også det eldste medlemmet i Gol Rotary Klubb, født i 
1933. 

Hvorfor ble du med i Rotary?
- Charterpresident Arne Aas 
spurte meg høsten 1966 om jeg 
kunne tenke meg å bli med i Gol 
Rotary, som var i ferd med å bli 
startet opp. Dette var noe helt 
nytt for meg og jeg hadde ikke 
det minste kjennskap til hva 
Rotary var og hva de drev med. 
Aas sa jeg ville ikke angre på 
medlemskapet. Jeg var ofte på 
møter i Drammen på den tiden, 
og var sammen med rotaryanere 
som også anbefalte meg å bli 
med. Dermed ble jeg med fra 
starten.

Hva er det som har gjort at du 
fortsatt er med i klubben?
- Det er det gode kameratskapet, 
det har aldri vært noen store 
konflikter, og du blir fort kjent 
med nye medlemmer. Dessuten 
er det mange interessante 
program på møtene.

Hva er den største forskjellen 
på Gol Rotary Klubb i 1967 og 
2016?Oddbjørn hadde allerede en lang karriere i Røde Kors 

da han ble med i Gol Rotary Klubb i 1967.

Han setter det gode kamerat-
skapet i klubben veldig høyt, og 
han har også vært en av de med 
best fremmøtestatistikk i klubben 
gjennom alle år. Oddbjørn var 
aktiv i Røde Kors fra 1949. Der 
var han blant annet leder i det 
lokale laget i 15 år. En av hans 
mest spennende oppgaver i livet 
var som intendant i en leir for 
500 ungarske flyktninger uten-
for Wien. Han ble anmodet om 
å ta dette engasjementet 
gjennom Norges Røde Kors i 
1957. Ove Thorshaug har fått et 
lite intervju med Oddbjørn.
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- Det var veldig formelt i starten. 
Vi hadde alltid dressjakke og 
slips på møtene. Klubben var 
mer lukket, og folk utenfor 
visste lite eller ingenting om 
hva vi drev med. Jeg tror vi ble 
oppfattet som en snobbeklubb. 
Når det i 1998 kom kvinner 
med i klubben, ble det et løft. 
Alle kvinnene som har vært 
med i klubben vår, har vært en 
berikelse for oss. Dette har nok 
vært med på å redde klubben 
fra å bli lagt ned. 
Medlemstallet har vært ganske 
stabilt hele tiden, vi har stort 
sett vært rundt 30 medlemmer. 
Det var oftere gjester fra andre 
klubber på møtene før, og så 
hadde vi nok flere landskjente 
foredragsholdere.

Er det spesielle prosjekter du vil 
trekke fram som klubben har 
engasjert seg i?
- Vi har bidratt med mye til 
lokalsamfunnet med gaver, 
dugnader og lignende, men End 
Polio Now eller Polio Plus som 
det het i starten, er vel der 
Rotary har bidratt mest 
gjennom de siste 30 årene. 
Nå er polio snart utryddet i hele 
verden, blant annet på grunn 
av det store engasjementet til 
Rotary.

Hva har Rotary gitt deg disse 50 
årene?
- Det er nok kameratskapet 
som er det viktigste. Du holder 
deg orientert om det meste i 
samfunnet med gode foredrag, 
bedriftsbesøk og den gode 
samtalen på møtene. Dessuten 
er Gol Rotary Klubb flinke til å 
arrangere sosiale ting som 
rakfiskaften, torskeaften, grill-
fest, stølsbesøk, julemiddag, 
peismøter og spisemøter. 

Jeg har også fått mange 
bekjentskaper utenfor Gol på 
grunn av mitt medlemskap i 
klubben.

Oddbjørn vil nok fortsette som 
et aktivt medlem i Gol Rotary så 
lenge helsa holder. Når vi spør 
om han tar mål av seg til å bli 
verdens eldste rotaryaner, blir 
han litt usikker.

Her står Oddbjørn utenfor huset sitt i Gol sentrum,
der han alltid har mange flotte blomster.
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Gol Rotary Klubb har alltid vist 
stort engasjement i lokal-
samfunnet. Vi har deltatt på 
mange dugnader. Her nevner vi 
rydding på Renslotunet, som en 
tid var stevneplass for Gol, 
utkjøring av ved til eldre i 
bygda og årlig vårrengjøring 
i Sentrumsparken. Planting av 
sommerblomster ved omsorgs-
boligene i Torstadvegen, Furu-
vegen og Rundingen, samt ut-
setting av hvilekrakker i Golrep-
pen er en årlig dugnadsaktivitet. 
Et år var det storstilt vedhog-
ging, der inntekten av vedsalget 

Engasjement i lokalsamfunnet
ble gitt til Gol Idrettslag til 
oppstart av lagsavisa Golingen, 
som fortsatt kommer ut. 
Vi har utført dugnad i 
forbindelse med idrettsleker for 
utviklingshemmede, innsamling 
av brukte og nye briller til folk i 
de baltiske landene, gitt støtte 
til ofrene i Darfur og til Røde 
Kors sitt arbeide i etterkant 
av tsunamien i Asia. Dessuten 
støttet vi Gol Stavkirke med 
inngangsdør, og dugnadshjelp 
med skigardbygging ved den 
restaurerte Heslafoss 
kraftstasjon. 

Vedhogging ved Gol Helsetun.
Det er i dette området Sansehagen 
som Gol Rotary gir jubileumsgaven 
på kr. 50.000,- til, ligger.
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I 2005 startet Gol Rotary Klubb 
med distribusjon av Rusinfo til 
foreldre/foresatte ved skolene i 
Gol og Hemsedal. Den deles ut 
i forbindelse med foreldresam-
linger til 7. og 9. klassetrinn. 
I tillegg deles den ut til 
ungdoms/idrettsorganisasjoner, 
vaktpersonell og natteravner. 
Rusinfoen har informasjon om 
rus og dopingmidler, med 
detaljert forklaring på 

symptomer på doping og rus-
påvirket tilstand. I mange år har 
vi deltatt i Gol Røde Kors sitt 
opplegg med nattevandring i 
Gol i forbindelse med de store 
festkveldene for ungdom som 
bl.a. natt til 1. og 17. mai. De 
siste årene har klubben hatt 
dugnad med hogging rundt Gol 
helsetun, og veden har innbrakt 
en del kroner i klubbkassa.

Vi har delt ut Rusinfo-brosjyre til foreldre i 7. og 9. klassetrinn i Gol og Hemsedal siden 2005.
Klubben har her hatt besøk av SLT-koordinator for Hallingdal, Ole Reidar Lågrinn, Randi Skredegård med 
Rusinfoen, politibetjent Bård Ambjørndalen og president 2013-14, Kai Hansen.
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Klubben har særlig de senere 
årene vært aktive med ungdoms-
utveksling. Vi har tatt i mot 
studenter fra Australia, Amerika, 
Brasil og Mexico. Fra Gol har 
følgende vært på ett års 
utveksling:

Georg Gulliksen  
1986  Australia
Mari Frøysok  
1994-95 Australia
Tor Olav Sviggum 
1996-97 USA
Fredrik Medhus 
2000-01 Brasil
Torunn Golberg 
2009-10 Argentina
Tor-Magnus Mundal Skredegård  
2015-16 USA

Studenter som har vært her:
Jason Hill  
1986  Australia
Nicole Shenko 
1995  Australia
Carrie Dorean 
1996-97 USA
Thays Machini 
2000-01 Brasil
Debora Querido 
2001-02 Brasil
Ana Sarachaga Mora 
2006-07 Mexico
Braulio M. Ramirez Zavala 
2009-10 Mexico
Renz Esteller   
2015-16 USA

Ungdomsutveksling
Studentene som har vært hos 
oss har alltid holdt foredrag i 
klubben om seg og sitt hjem-
land. Det kan ofte være store 
kulturforskjeller mellom landet 
studenten kommer fra, og lille 
Gol langt oppi fjellheimen og 
med vinter halve året.
Studentene har stort sett greid 
seg veldig fint hos oss.
Studentene fra Gol som har 
vært utenlands, har også deltatt 
på et møte, og holdt et foredrag 
om sitt utenlandsopphold. Vi 
har inntrykk av at dette året har 
vært både lærerikt og fullt av 
nye opplevelser. Mange har fått 
seg venner for livet ute i verden, 
så vi oppfordrer alle som har lyst 
på et slikt utvekslingsår om å 
søke. Dessuten er det også 
veldig lærerikt å ha en student 
fra et annet land boende hos 
seg i noen måneder.

Tur med utenlandske ungdommer til Veslehorn
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Vi har ofte vært vertskap for 
GSE - Group Study Exhange 
Team, som har vært på Gol noen 
dager. Dette er ikkerotaryanere 
mellom 25 og 40 år, som får en 
utenlands studietur på fire uker, 
og får blant annet møte folk fra 
sin egen yrkesgruppe. Vi har da 
som regel tatt med gruppen på 
en vestlandstur med bl.a. Flåms-
banen som obligatorisk hap-
pening. Fra Gol har vi sendt ut 
en GSE student, nemlig Reidar 
Bakko, som var i Japan.

At ungdomsutveksling kan føre 
til noe mer, er Britt Smeby fra 
Gol et godt eksempel på. Ho 
deltok på en ungdomsleir i 
Danmark i 1986, og traff der 
Andrew Johnston som stammer 
fra Skottland. Disse to ble gift i 
1995, og bor i dag i London.

Renz Esteller for anledningen i 
hallingbunad. Han gikk 2. året 
på Gol Videregående Skole 
2015-16. Her står Renz ved døra 
til Gol Stavkyrkje. Denne døra 
var det Gol Rotary som finansierte.

Tor Magnus Mundal Skredegård 
var i Soledad i California, der 
han gikk i junior class på 
Soledad High Scool 2015-16. 
Han bodde hos en familie med 
fem «søsken», og hadde et 
kjempefint år i California.Britt Smeby og Andrew Johnson
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Gol Rotary Klubb driver ikke 
primært med pengeinnsamling, 
men økonomien tillater at det 
med jevne mellomrom kan gis 
pengegaver til ulike formål. 
Medlemskontingenten er den 
viktigste inntektskilden, men 
lotteri, vedsalg og spekematsalg 
har skaffet noen ekstra kroner i 
klubbkassa. Det har i årevis vært 
vinlotteri på møtene. Før ble det 
solgt lodd på møtene, men det 
førte med seg noe støy med å 
sende rundt en loddbok under 
foredragene. Dette har etter 
hvert blitt lagt til kontingent-
en med et lite beløp pr møte, 
og på slutten av møtet trekkes 
en flaske vin. Er ikke vinneren 
tilstede, går flasken i potten til 
neste møte slik at den som da 
vinner får to flasker. Dersom det 
blir tre flasker i potten, trekker 
vi, til en som er tilstede 
på møtet får flaskene.

Økonomi
Kunstlotteri hadde vi i mange 
år. Hvert enkelt medlem måtte 
selge lodd for kr 1.000.-, men 
det var stort sett medlemmene 
som kjøpte loddene selv. Av 
gevinster kan vi nevne malerier 
av Pushwagner og flere lokale 
kunstnere. De tre siste årene har 
vi solgt spekematesker til jul til 
hver enkelt. Dette gir et over-
skudd på ca 10-15.000.- kroner 
hvert år.

Jubileumsgave
Klubben har økonomi nok til at 
vi kan prioritere å gi en 
jubileumsgave på kr 50.000.- 
til den planlagte Sansehagen 
ved Gol Helsetun. Dette er den 
største enkeltgaven i klubbens 
historie. Den er også litt 
symbolsk med kr 1.000.- for 
hvert år klubben har eksistert.

Bilde av Pushwagner som vi 
hadde på et av kunstlotteriene
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Gol Rotary Klubb har på disse 
femti årene deltatt på de fleste 
distriktskonferansene med 
president og sekretær. Men det 
som er en større bragd, er nok 
at klubben har vært vertskap for 
distriktskonferansen hele fire 
ganger på disse 50 årene. 

Distriktskonferansen er avholdt 
på Gol slik:
3.-5.10 1969 Pers Hotell
4.-6. 9 1981 Pers Hotell

25.-27. 9 1992  Storefjell Høyfjellshotell

17.-19. 9 2003 Storefjell Høyfjellshotell

Distriktskonferansene vi har 
avholdt, har vært en hel 
weekend der mange har møtt 
med ledsagere. Dette har vi fått 
meget gode tilbakemeldinger 
på. 

Distriktskonferansene

Fra åpningen av distriktskonferansen på Storefjell i 
1992. President Ove Thorshaug holder velkomsttalen, 
Guvernør Roy Johansen til høyre.

Fra middagen under distriktskonferansen på 
Storefjell i 2003. Guvernør Fritz Huitfeldt overrekker 
en bjelle til president Alexander Ferner. 
Rotarylegenden Alf R. Bjercke foran til venstre.

Når konferansen blir 
arrangert i Oslo-området, blir 
det ofte mer oppstykket. Folk 
bor hjemme eller på forskjellige 
plasser, og det blir ikke så mye 
sosialt som på et hotell litt unna 
det sentrale østlandsområdet. 
De første årene var distriktene 
sammensatt på en annen måte 
enn nå. Da var Buskerud, 
Oppland og Hedmark ett 
distrikt, nemlig nr 130. Etter 
omorganisering i 1991, har vi 
tilhørt distrikt 2310 som 
omfatter Oslo, Asker, Bærum og 
Buskerud. I jubileumsåret er det 
52 klubber i distriktet med ca 
2200 medlemmer. For 10 år 
siden var det 60 klubber med 
2.600 medlemmer i distriktet. 
Geilo Rotary Klubb, vår fadder-
klubb, ble lagt ned 30.juni 2016.
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Klubben har alltid prioritert det 
sosiale samværet. Vi har etter 
hvert innarbeidet mange faste 
sosiale tilstellinger gjennom 
rotaryåret. 

Presidentskifte med grillaften
Presidentskiftet foregår som 
regel i slutten av juni. Klubben 
har i mange år hatt grillkveld 
med ledsagere på disse møtene. 
Grillkveldene har gjerne blitt 
arrangert i hagen hos en av 
medlemmene, og helst på en 
fredagskveld. Da er det alltid 
god stemning med grillmat og 
god drikke. 

Julemiddag
På siste eller nest siste møtet før 
jul har klubben julemiddag for 
medlemmene. Da spiser vi jule-
mat og hygger oss. 

Sosialt samvær
Torskeaften
I februar-mars holdes det stort 
sett hvert år torskeaften for 
medlemmer med ledsagere. 

Rakfiskaften
Rakfisk er en matrett som har 
lange tradisjoner i Hallingdal. På 
åttitallet startet klubben med 
rakfiskaften i november måned. 
Dette er også en festaften med 
ledsagere, og den er alltid like 
populær. 

Peiskvelder
Dette er kanskje de møtene der 
kameratskapet blir utviklet. Her 
er 3-5 av medlemmene verter og 
dette går på rundgang i klub-
ben. Vi har som regel hatt ett 
peismøte i høsthalvåret og ett i 
vinterhalvåret. 

Vi har hatt mange grillfester med presidentskifte i 
Gamlestugu på Narum

Besøk på Gordarike der høvding Torbjørn 
Rustberggard viste oss rundt
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Oftest er da komiteene samlet 
slik at dette kan kombineres 
med komitearbeid. Da serverin-
gen på disse peiskveldene etter 
hvert begynte å utarte seg til 
reneste etegildene, blir vertene 
nå oppfordret til å lage enkel 
servering. Har det vært 
utfordrende å skaffe nok 
verter til en peisaften, har vi 
samlet hele gjengen hos 
Anders Eidsgaard i “Stallen”.

Stølsbesøk
I slutten av august har vi i 
mange år hatt stølsbesøk. Det 
begynte med at vi besøkte hytta 
eller stølen til en av medlem-
mene, men de senere årene har 
disse stølsbesøkene blitt avholdt 
på mer kommersielle plasser 
som Fausko, Fagerdalen støl, 
Vesle Skaugum, Kamben, lavvo 
på Trettestølane, Lauvsjøstølen 
og sist høst var vi i «Fjøset» på 
Tjukketjørr på Torpoåsen.

Fra stølsbesøk i lavvo 
på Trettestølane

Et av stølsbesøkene var 
på Fausko i Hemsedal
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Gol Rotary Klubb utnevnte sin 
første PHF i 2006. For å utnevne 
en PHF må det være innbetalt 
minst 1.000 dollar til Rotary 
Foundation. Rotarymedlemmer 
kan gjerne enkeltvis betale inn 
et slikt beløp og få utmerkels-
en PHF. Dette er lite brukt i 
Norge, men bl.a. i USA, der slike 
donasjoner er vanlig, finnes 
det mange rotarianere som 
“kjøper” seg PHF. Dersom en 
betaler inn større beløp, kan en 
få PHF med fra en til fem safirer 
og ved innbetaling av 8.000-
10.000 dollar kan en få en til tre 
rubiner.

Paul Harris Fellow (PHF)
Det som er mer vanlig i Norge er 
at en påskjønner en ikkerotary-
aner eller en rotaryaner som har 
utmerket seg på en eller annen 
måte, med PHF. Da må klubben 
ha innbetalt minst 1.000 dollar, 
og kan da søke om å utnevne 
en PHF. Den som dekoreres med 
PHF skal gjerne ha gjort en stor 
samfunnsgavnlig frivillig innsats. 
På klubbmøtet mandag 29.mai 
2006, ble Aslaug Auråker eller 
søster Aslaug, som de fleste 
kjenner henne som, tildelt PHF. 

Jon Brunborg og president Mildrid NesheimAslaug Auråker og president Randi Skredegård
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Hun var helsesøster i Gol i 
nesten 30 år, medlem av helse-
laget, fylkesstyret, eldrelaget, 
frivillighetssentralen, historie-
laget, bygdearkivet, diakoni-
utvalget og hørsellaget, og har 
hatt viktige verv i de fleste 
lagene. Derfor var det en meget 
verdig kandidat som ble tildelt 
PHF på dette møtet.
På jubileumsfesten 6. januar  
2007 på Oset Høyfjellshotell, 
ble Jon Brunborg tildelt PHF for 
sin store innsats for ungdom og 
idretten i bygda. Han har vært 
en pådriver i dugnadsarbeid i 
mer enn en mannsalder. 

Wigger Liahagen ble invitert til 
julemiddagen i 2011 for å holde 
foredrag og vise gamle bilder 
fra Gol. 

Da ble han tildelt PHF for sin 
store innsats i Bygdearkivet, 
med å samle inn og digitalisere 
og arkivere gamle bilder fra Gol.

På julemiddagen i 2012 ble 
Gunnar Gulliksen (Gullik) tildelt 
PHF. Han har vært med i klubben 
nesten siden starten, og var 
president i 1977-78 og har vært 
et meget aktivt medlem hele 
tiden. Han har i en årrekke vært 
klubbens arkivar.

Oddbjørn Viko er det eneste 
chartermedlemmet som fortsatt 
er med i klubben etter 50 år og 
blir på jubileumsfesten på 
Kamben Hotel 6. januar 2017 
tildelt PHF. Han har foruten 
Rotary, vært aktiv i Røde Kors 
siden 1949.

Lorents Letnes, Gunnar Gulliksen og Jan Ove WølloWigger Liahagen og president Reidar Sviggum
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Geilo var den første klubben i 
Hallingdal, og charterdatoen 
her er 20.juli 1962, Nesbyen kom 
9.mars 1968 og Ål 15.oktober 
1991. Det har vært avholdt felles 
møter med klubbene, vanligvis 
to-tre i året. De siste årene har 
det vært felles guvernørbesøk 
for alle Hallingdalsklubbene. 
Ett årvisst arrangement har 
pågått siden 1970-tallet, nemlig 
skytekonkurransen mellom Gol 
og Nesbyen. Det var Torleiv 
Sundre hos oss i Gol Rotary 
Klubb og Harald Svenkerud fra 
Nesbyen som var pådrivere og 
ildsjeler til denne konkurransen. 
Nesbyen tok den første vandre-
pokalen, mens vi tok den andre. 
Den gjekk over 7 år, og vi hadde 
til slutt 5 napp. Den tredje 
pokalen har gått i mange år og 
Gol har flest napp.  Den første 
kvinnen som var med på laget 
var Mai Britt Grøv i 2006, og 
utvekslingsstudent Ana skjøt 
for første gang i sitt liv samme 
gang. 
Vi har spillt fotball mot både 
Geilo og Nesbyen, og vi har 
avholdt bowlingkonkurranse 
mot Nesbyen.

Samarbeid med de andre klubbene i dalen
Markering av Rotary sitt 100 
årsjubileum 23.februar 2005.
Alle klubbene i Hallingdal gikk 
sammen om en felles markering 
av jubiléet i Ål Kulturhus med 
vel 300 tilhørere. Det var et 
allsidig program med musikk av 
ulike slag og dans av ungdommer,
med breakdansgruppe fra Nes-
byen og hallingdansere fra Ål. 
Som kveldens høydepunkt had-
de vi fått tak i prest og forfatter 
Karsten Isaksen og eiendoms-
kongen Olav Thon som fortalte 
og samtalte fra sine “rike” liv. 
Øyvind Kvile fra Geilo hadde 
fått med seg svigersønnen Odd 
Nordstoga, som avsluttet det 
hele med noen låter fra CD-en 
han er blitt landskjent for. Etter 
forestillingen var det felles 
koldtbord med ca. 60 rotaryanere 
og gjester. Overskuddet på 
ca. 25.000 kroner gikk til Ski-
festivalen for psykisk syke, som 
arrangeres årlig på Geilo.

Ål Rotary Klubb har vært pådriv-
er for et matching grant prosjekt 
til Deaf Aid, der alle Hallingdals-
klubbene har bidratt. Totalt 
ble det 328.000.- kroner til et 
opplæringsprosjekt for døve i 
Kenya.

Geilo Rotary klubb har lenge 
slitt med rekrutteringen til 
klubben, og de la ned klubben 
30.juni 2016.
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Gol kommune er vennskapskommune med Bracebridge i Ontario, 
Canada. Dette på grunn av at Bracebridge var vertskap for Little 
Norway under andre verdenskrig, og Gol for Vesle Skaugum på 
Golsfjellet fra 1953. The Rotary Club of Bracebridge og Gol Rotary 
Klubb er derfor blitt vennskapsklubber fra 2004. Da var en dele-
gasjon fra Gol kommune på besøk i Bracebridge, og president Aud 
Ingunn Narum representerte Gol Rotary Klubb. I 2013 ga vi støtte 
til en gruppe ungdommer fra Gol som besøkte Bracebridge.

1966-67: Arne Aas 
1967-68: Arne Aas 
1968-69: Olav Akerlie 
1969-70: Sten Markussen 
1970-71: Peder A Rustberggard 
1971-72: Asle A Hesla 
1972-73: Kåre Hauge Nilsen 
1973-74: Karl Johan Jacobsen 
1974-75: Torstein Fekene
1975-76: Torleiv Sundre 
1976-77: Per Herbrand Rustberggard 
1977-78: Gunnar B Gulliksen
1978-79: Jens By 
1979-80: Tor Bergersen 
1980-81: Tor Kleive 
1981-82: Olav Lilleaas 
1982-83: Ola Husum Smeby
1983-84: Sverre Winter-Larsen 
1984-85: Asbjørn Windingstad 
1985-86: Jan Erik Mortensen
1986-87: Erling Hagen 
1987-88: Arvid Kommandantvold
1988-89: Trygve Hildebrand
1989-90: Reidar Sviggum
1990-91: Birger Rustberggard
1991-92: Øistein Andersen 

Vennskapsklubb i Ontario

Presidenter de første 50 år
1992-93: Ove Thorshaug
1993-94: Olav Medgard 
1994-95: Haldor Grøseth
1995-96: Svein Storla
1996-97: Truls Helweg 
1997-98: Lornts Letnes 
1998-99: Olav Opheim 
1999-00: Steinar Medhus
2000-01: Oddbjørn Sletto
2001-02: Vita Simon
2002-03: Arnfinn Rustberggard
2003-04: Alexander Ferner
2004-05: Aud Ingunn Narum
2005-06: Randi Skredegård
2006-07: Mildrid I Nesheim
2007-08: Birger Rustberggard
2008-09: Guttorm Frøysok
2009-10: Ove Thorshaug
2010-11: Reidar Sviggum
2011-12: Lornts Letnes 
2012-13: Jan Ove Wøllo
2013-14: Kai Hansen
2014-15: Per-Egil Rese
2015-16: Anders Eidsgaard
2016-17: Ole Sverre Utengen
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