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Hilsen fra klubbens president i jubileumsåret 

 
 
Jeg vil starte med å gratulere alle i Lillestrøm Rotary Klubb til lykke 
med 50-årsdagen!  
Samtidig vil jeg benytte anledningen til å gratulere Rotary 
Internasjonal med 100 hele og runde år!   
 
Å være 50 år ung er en viktig milepæl i livet for en rotaryklubb. I 
Lillestrøm Rotary Klubb kan vi se tilbake på 50 år i positiv utvikling. 
Jeg vil hevde at klubbens innsats har hatt stor positiv betydning for 
mange mennesker – det være seg mennesker innenfor og utenfor 
klubben. I vår tid hvor de sosiale ordningene er blitt relativt 
finmasket, vil det alltid være enkeltpersoner og grupper som faller 
utenfor systemet. Slike hull vil Rotary kunne evne å fylle. Våre 
medlemmer fra ulike bransjer møtes regelmessig for å utvikle 
vennskap, utveksle erfaringer og være til hjelp og støtte for 
hverandre. Man oppnår muligheten til å lære mest mulig om 
hverandres yrker, fremme vidsyn, øke forståelsen og respekten for 
hverandre. Jeg velger å tro at dette bidrar til en bedre verden å leve i. 
 
Hovedfundamentet for klubbens fremtid og levedyktighet kan bare 
trygges gjennom: 
- At medlemmene kjenner at de får noe verdifullt ut av sitt 

medlemskap og trives med kameratskapet i klubben. Vi må med 
andre ord være en interessant klubb å være medlem i. Dette er 
for meg også hovedproblemstillingen! Det er god grunn til å tro 
at vår klubb oppfyller dette kriteriet. 

 
Hva med fremtiden?   
- Aldri har Rotary vært mer aktuell enn nå.  
- Aldri har behovet for etikk i næringslivet – og samfunnet for 

øvrig, vært større enn nå.                             
- Aldri har behovet for kommunikasjon mennesker i mellom for å 

skape større toleranse, større åpenhet, større respekt og større 
mellomfolkelig forståelse, vært større enn nå. 
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- Aldri har verden hatt større behov for ressurser og kompetanse i 
bekjempelsen av fattigdom, leveringen av helsetjenester, 
utdannelse i lesing og skriving som grunnlag for eget oppehold. 

- Aldri har behovet vært større enn nå som vil ta av sin tid og sine 
ressurser for at alle mennesker skal få oppleve ”human rights”. 

- På videregående skoler i dag konkurreres det i opprettelse og 
drift av ungdomsbedrifter. Aldri har det vært større etterspørsel 
etter rotarianere enn nå. Ungdommene trenger 
mentorer/rådgivere. 

- Aldri har lokalsamfunnet hatt større behov for noen som vil ofre 
tid og ressurser på barn og ungdom i lokalsamfunnet. For eldre 
som ikke klarer seg på egen hånd - for de som ikke klarer 
hverdagen slik de fleste av oss gjør. 

 
Rotary har aldri vært mer aktuell enn nå. Oppgaven er å informere 
våre omgivelser om hvem vi er og hva vi står for. Og så fortsetter vi 
å gjøre det vi sier. Fra den spede begynnelse for 100 år siden med 4 
medlemmer i en klubb til dagens Rotary med 1.219.532 medlemmer 
i 31.936 klubber i 166 land. CELEBRATE ROTARY! 
 

Øyvind Løkke 
President 2004/2005 
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LILLESTRØM ROTARY KLUBB – 
FREMTIDSPERSPEKTIV 

Av innkommende president Kristina Almestad 
 
Lillestrøm Rotary Klubb har med sine 50 år befestet sin stilling som 
en livskraftig klubb. Klubben med sine 50 år kan sammenlignes med 
en alminnelig 50åring, den er så gammel at den har opparbeidet en 
rekke tradisjoner samtidig som den er så ung at den fremdeles er 
under utforming, men da i faste og trygge former. 
 

Ser man inn i fremtiden er det viktig å beholde denne dynamikken – 
tradisjoner på den ene side og fornyelse på den andre siden. Dette 
gjelder så vel for klubbens interne og eksterne aktiviteter og 
klubbens medlemssammensetning. Å fokusere på tradisjoner gir 
tilhørighet og bidrar til å sette klubben på kartet. Det gir også 
mulighet for å opprettholde gode tiltak og forbedre disse. Vår klubb 
har mange gode tradisjoner og løpende prosjekter. Disse må 
opprettholdes. 
 

Det er også viktig å utvikle klubben i takt med tiden. Den største 
utfordringen klubben står overfor blir å konkurrere med vår tids flom 
av tilbud og aktiviteter. Lillestrøm Rotary Klubb må få en plass i 
”tidsklemmen”. 
 

Å være i tiden fordrer at klubben hele tiden har fokus på 
medlemssammensetningen. Klubben skal gjenspeile et tverrsnitt av 
næringslivet, noe som innebærer at klubben må fylle opp ledige 
klassifikasjoner som f. eks. helsesektoren og håndverksyrker. Et 
kontinuerlig fokus vil det etter hvert føre til at flere kvinner finner 
vegen til klubben.  
 

Lillestrøm Rotary Klubb ser det som viktig å kunne tilby sine 
medlemmer stimulering og læring gjennom interessante samtaler og 
foredrag, et godt samhold medlemmene imellom og ikke minst ved 
hjelp av medlemmenes engasjement å yte noe for det fellesskap vi 
lever i. Klubben ser det som naturlig at medlemskapet skal tilpasses 
tidsklemmen og at det å være medlem av Lillestrøm Rotary Klubb 
skal være betydningsfullt for den enkelte og gagne samfunnet.
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BESKRIVELSE AV KLUBBEN 
 
Klubbens stiftelse 

Foranledningen til stiftelsen av Lillestrøm Rotaryklubb var et 
uformelt møte i Lillestrøm den 15. september 1954 hos fabrikkeier 
Erling Lynne. Før dette møtet hadde rådmann Arne Hygen i 
daværende Lillestrøm kommune fått henvendelse fra rektor J.Omholt 
og direktør Lyder Sagen, begge fra Oslo RK. Foruten Lynne, var 
rådmann Hygen og banksjef Georg Johnsrud til stede i møtet, og 
etter en del drøftinger, ble man enige om å få dannet en Rotaryklubb 
for Lillestrøm og de nærmeste distriktene. Den 9.november 1954 ble 
det så holdt konstituerende møte i Den interkommunale høyere 
skoles bibliotek. Innkalling var sendt til alle forespurte, og frammøtet 
var fulltallig. Som gjester var invitert distriktsguvernøren, direktør 
Chr. Lindboe, og rektor Omholt Jensen, som også ble klubbens 
fadder. I dette møtet ble alle nødvendige vedtak fattet for klubbens 
stiftelse: 
 
Klubbens område ble kommunene Lillestrøm, Skedsmo, Rælingen, 
Lørenskog og Fet. 
Medlemskontingenten ble fastsatt til kr. 50,- pr. år.  
Det første styret ble sammensatt slik:  
Arne Hygen, president  
Georg Johnsrud, visepresident  
Rolf Aas, sekretær 
Erling Lynne, kasserer  
Ole Lunder og Reidar Arnesen, styremedlemmer  
 
Den 8.mars 1955 ble klubbens charter undertegnet av Rotary 
International, Evanston, USA. Den 18.april 1955 ble Lille strøm 
Rotaryklubbs charterfest arrangert i Fet Herredshus, Fetsund.  
 
Klubbens møtelokaler. 

De aller første ukentlige klubbmøtene ble holdt i Den 
interkommunale høyere skole. Det varte imidlertid ikke lenge før 
klubben fikk herreklubben Harmoniens gamle møtelokale som fast 
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tilholdssted i 1 år. Deretter flyttet klubben sine møter til de nye 
møtelokalene i Høyres Hus (Hotell Carlton), og fra 1961 til 
sommeren 1982 hadde klubben sine møter i Norges Trelastskole i 
Bjørnsons gate. Selv om møtelokaler og innredningen var 
forholdsvis enkel, så klubben seg godt tjent med disse lokalene i de 
over 20 år. Husleien var rimelig, og det var også god plass til ulike 
festlige arrangementer. Skolens studenter trengte imidlertid lokalene 
til blant annet fritidsaktiviteter om kveldene, og en følte vel at det var 
på tide å se seg om etter andre lokaler, selv om klubbens elskverdige 
vert og medlem – rektor Ole Karlsen – aldri ga uttrykk for at en var 
uønsket.  
 
Løsningen ble at møtene ble flyttet til kafeteriaen "Furustua" i 
Domus. Etter noen prøvemøter der i løpet av sommeren, ble det 
vedtatt at klubben skulle ha fast tilholdssted der fra høsten 1982, og 
dette har fungert utmerket i mange år, inntil en pga ombygging måtte 
flytte til de lokaler en har i dag i Doktorgården.  
 
Medlemsutviklingen. 

Ved stiftelsen i 1955 hadde klubben i alt 21 medlemmer (såkalte 
charter- medlemmer). Utviklingen i medlemstallet har vært noe 
ujevn, inntil det ved årsskiftet 2004/2005 er 44 medlemmer.  
Klubben har gjennom årene vært aktiv med å starte nye klubber 
innenfor og til dels utenfor sitt eget område. Stort sett har en nemlig 
vært enige om at det er bedre å gjøre Rotary tilgjengelig for flere og 
andre ved å etablere nye klubber enn å gjøre egen klubb så stor at 
kontakten og kameratskapet mellom medlemmene kan komme i fare 
for å bli dårligere.  
 
Klubbens organisasjon.  

Styrets sammensetning, komiteene og ansvars- og arbeidsområder er 
fastlagt i klubbens vedtekter. Imidlertid bør det nevnes at det er 
klubbens president som - om denne selv ønsker det - har "all makt" i 
"sitt" år. Denne har det avgjørende ordet ved valg av komitéformenn, 
komiteenes sammensetning og denne gir prinsipielle retningslinjer 
for sitt Rotaryårs møteprogrammer. Med klubbens tilslutning kan 
denne også foreslå og sette i verk spesielle prosjekter i "sitt" år.  
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Presidenten leder for øvrig klubbmøtene. Innkommende president 
(visepresidenten)  -  som forutsettes automatisk å rykke opp som 
president det etterfølgende år  -  har ansvaret for klubbtjenesten. Med 
klubbtjeneste forstår en de funksjonene som den enkelte komité er 
pålagt å utføre - både permanente oppgaver som går igjen fra år til år, 
og spesielle oppgaver som enten er tatt opp av komitéen selv, eller 
foreslått av presidenten eller andre.  
 
Innkommende president leder de såkalte rådsmøtene som arrangeres 
4 - 5 ganger årlig. I disse møtene rapporterer komitéformennene om 
framdriften av komiteenes ulike arbeidsoppgaver samt diskuteres 
retningslinjer for klubbarbeidet.  
 
Et viktig element i klubbarbeidet er også komitémøtene hjemme hos 
det enkelte medlem. Møtene skal gå på rundgang hos alle 
komitémedlemmene slik at en i inneværende Rotaryår skal ha 
gjennomsnittlig 6 – 7  møter i hver komite utenom de vanlige 
klubbmøtene.  
 
Hjemme-møtene skal holdes uansett om man har noe på programmet 
eller ikke. Hensikten med slike møter er først og fremst at 
medlemmene - og ikke minst nye medlemmer - skal bli bedre kjent 
med hverandre.  
 
Langsiktige klubbaktiviteter. 

Selv om tillitsvervene og sammensetningen av komiteene "roterer" 
slik at ingen av medlemmene blir sittende i samme funksjon i mer 
enn ett år av gangen, vil det som regel være bestemte aktiviteter og 
prosjekter som enten er permanente, eller som strekker seg over flere 
år. Som eksempler på slike langsiktige, permanente klubbaktiviteter 
kan nevnes:  
 
Ungdomsutveksling med sikte på bedre mellommenneskelige 
forhold, er en prioritert oppgave i Rotarybevegelsen. På alle plan - 
fra Rotary International og ned til klubbene på lokalplanet -  blir det 
organisert tiltak for utveksling av ungdom landene i mellom. 
Gjennom distriktets sentrale ungdomsutvekslingsansvarlig formidles 
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det invitasjoner og tilbud til klubbene. Samtidig arrangerer klubbene 
selv - ofte i samarbeid med sine vennskapsklubber i andre land - 
ungdomsleirer eller de innbyr ungdom til et opphold i klubbens eget 
lokalmiljø. Lillestrøm har hatt flere slike arrangementer selv, blant 
annet en vinterferie for danske ungdommer, samarbeid om 
arrangementet "Handicamp" på Haraldsvangen i Hurdal og annet. 
Handicamp Norway er en internasjonal sommerleir for fysisk 
funksjonshemmede ungdommer i alderen 17-24 år. Leiren arrangeres 
hvert 2. År og varer i 14 dager. I tillegg har klubben sendt flere 
ungdommer på tilsvarende arrangementer i utlandet. 
 
"Innsatsprisen" er også en årlig gjenganger i klubben. ldéen med 
dette tiltaket er å belønne en person som gjennom egen innsats i 
distriktets ungdomsarbeid eller i annet sosialt arbeid, har gjort seg 
fortjent til det. Prisen er i dag på kr. 1200,-.  Gjennom invitasjoner til 
klubber, organisasjoner og andre oppfordrer en om å komme med 
forslag. Samfunnskomitéen forestår valget av den årlige 
prisvinneren.  
 
RYLA er forkortelsen for Rotary Youth Leadership Award – et 
tilbud til ungdom i aldersgruppen 18 – 24 år. Programmet gir 
ungdom som har vist lederegenskaper en innføring i hva lederskap 
omfatter. Opplæringen skjer gjennom foredrag og diskusjoner over 3 
- 4 dager i forbindelse med en weekend. RYLA-samlingene 
arrangeres distriktsvis, og deltakerne velges ut i samråd med 
klubbene, som også dekker kursavgiften for sine kandidater. 
Lillestrøm Rotaryklubb har deltatt i programmet siden starten i 1985. 
 
Tradisjonelle arrangementer. 

Klubben har også en del selskapelige sammenkomster. Først og 
fremst gjelder dette arrangementer som: 
 
Presidentskiftefesten hvert år i juni. Klubben markerer skiftet av 
president hvert år - som formelt skjer 1.juli -  med en fest m/ledsager. 
I mange år tok klubben sikte på å finne nye steder for arrangementet 
og la vekt på at festen skulle ha et høytidelig preg med blant annet 
stor middag og antrekk. Men i en senere periode ble festen holdt i 
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enklere former på Huseby Gård ved Skedsmokorset. De siste årene 
har den vært arrangert på skiftende steder.  
 
Rekefesten i september/oktober har vært et årvisst arrangement i 
enkle former med reker, hvitvin, sang og dans.  
 
En "Eisbeinkveld" er blitt arrangert hvert år  i 15 - 20 år. I de senere 
årene er denne sammenkomsten blitt kombinert med årets 
guvernørbesøk.  
 
Årets bøker/bokmessen er også som regel blitt lagt inn i programmet 
inn under jul. Klubbens bokhandler og forlegger gikk sammen om 
dette populære arrangementet som også omfattet ledsagere.  
 
”Karsk-kveld" er kameratskapskomitéens arrangement i det siste 
møtet før jul  og har vært lagt inn i programmet som regel hvert år.  
 
Oppslutningen om festarrangementene har fra tid til annen vært noe 
vekslende. Parolen er imidlertid at medlemmene må føle det som en 
plikt å delta også i slike arrangementer, slik at en kan bli bedre kjent 
med hverandre og derved utvikle kameratskapet. 
 
Korte trekk fra klubbens historie. 

Klubbvirksomheten og de oppgavene klubben har påtatt seg har 
variert en del fra år til annet, men dette har i vesentlig grad vært 
drevet ved hjelp av egne krefter. Blant de mange emnene som har 
vært berørt i møtene gjennom årene nevnes som eksempler:  
 
Kulturliv/kulturpolitikk , nærmiljøsaker, helsestell, skolestell, idretts- 
og ungdomsarbeid, forsvar, industri, handel, økonomi, lovsaker, 
nærmiljø, eldreomsorg, religion, innvandring og selvfølgelig 
Rotarystoff. 
 
En del større oppgaver er fullført, og en del har regelmessig gått 
igjen i årenes løp. Enkelte er også blitt tradisjon. Til den siste 
gruppen hører: 
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Valstadbråten Behandlingshjem for cerebral parese barn på Skjetten 
fikk forskjellige former for støtte fra klubben helt til hjemmet ble 
nedlagt. Det største økonomiske løftet her var innkjøp av en 
folkevognbuss for transport av barna. Ellers arrangerte klubben 
årlige bilturer, anskaffet leker og idrettsutstyr og bidro med 
vedlikeholdsarbeider. I et par år var klubben også behjelpelig med å 
arrangere svømmeopplæring og trimkvelder for personer med fysisk 
handicap på Fjellhamar skole. Medlemmene kjørte deltakerne til og 
fra skolen og var ellers behjelpelig i garderoben og bassenget.  
 
Under storflommen i Lillestrøm i 1967 ble det nedsatt en krisekomité 
som sammen med folk fra kommunen, sørget for at penger og 
bygningsmaterialer som klubben hadde brakt til veie, ble fordelt til 
dem som trengte det mest.  
 
I 1968 inviterte klubben i samarbeid med Glostrup RK 4 danske 
blinde/ svaksynte til Vintersportsuken (Ridderrennet) på Beitostølen. 
Flere av klubbens medlemmer deltok i årene etterpå som aktive 
medhjelpere i Ridderrenn-arrangementet og hadde stor glede av 
dette. 
 
Ungdomsutveksling har vært en årviss aktivitet for klubben siden 
den i julen 1973 arrangerte en internasjonal ungdomsleir i Svein 
Strømbergs hytte og med i alt 16 deltakere. Senere har klubben hvert 
år samarbeidet med vennskapsklubber i Danmark og Vest-Tyskland 
om sommerleiren med 5 ungdommer i alderen 16-19 år fra hvert land 
og med Lillestrøm Rotaryklubb som vertsarrangør hvert tredje år. 
Dette samarbeidet har nå opphørt.  
 
I flere år har klubben også hatt ett-års utveksling av ungdommer med 
andre land. Det største løftet her var finansieringen og 
gjennomføringen av et 2-årig studieopphold bl.a. ved Norges 
trelastskole for student fra Tanzania.  
 
Ungdomsklubben "Kilden" i Lillestrøm, som var opprettet for å 
hjelpe unge narkotikamisbrukere, var i mange år fokus for klubbens 
bistandsvirksomhet. Klubben arbeidet samtidig for å få de offentlige 
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myndighetene til å ta ansvaret for finansieringen av denne 
ungdomsklubbens aktiviteter. 
 
Klubben har selvsagt også tatt på seg andre større og mindre 
oppgaver i årenes løp, uten at en kan gå inn på alle her. Imidlertid 
kan en slå fast at de praktiske, sosiale oppgavene har hatt stor 
oppslutning fra medlemmene. Selv i dagens velferdssamfunn finnes 
det behov for slike sosiale virksomheter og det kan være grunn til å 
reise spørsmålet om ikke klubben bør aktivisere seg mer igjen i 
oppgaver på dette området. 
 
Klubbens økonomi 

Klubbens medlemskontingent er klubbens eneste inntektskilde. 
Pengene brukes til betaling av fast møtelokale og enkel servering, til 
faste utgifter forbundet med RI/RF, distrikt 2260 og til abonnement 
på Rotary Norden. Årets president og hans styre foreslår hva 
eventuelt overskudd skal brukes til. Slike forslag skal godkjennes av 
klubben i medlemsmøte, og overskudd har vært brukt til blant annet 
sosiale oppgaver og ekstratilskudd til Rotary Foundation. 
Budsjettforslag skal deles ut til alle medlemmene slik at budsjettet 
kan bli vedtatt så tidlig som mulig i Rotaryåret. 
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Lillestrøm Rotary Klubbs medlemmer ved jubileet. 
 

    
Knut Almestad Kristina Almestad Arne Andersen Hans Terje Asak 

    
Bernt Aspang Per Magnus Aukland Odd Barkald Rune Berg 

    
Knut Borgen Béla Bors Trond Endresen Per Martin Eriksen 

    
Arne Falla Jonny H. Fjeldsrud Ove Frostad Tore Gulbrandsen 
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Erik Hernes Norman Holt Magnus Jacobsen Ole Karlsen 

    
Olav Kjølberg Erik Klippenberg Eugen Landeide Helene Løbach-

Rebne 

    
Øyvind Løkke Carl-Fredrik 

Lowzow 
Lasse Lund Tor Lynne 

    
Marquard Orning Svein Ramstad Aarstein Rebne Ole-Juritz Røgeberg 
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Tom Rytteraker Jon Samseth Jon Sandberg Jan Schjatvet 

    
Haakon Skulstad Roy Søbakken Kåre Trøym Jan Wiese 

   

 

Knut Øyestad John F. Aanes Rolf Aas  
 
 
 
Arne Andersen  og Rolf Aas var med på å starte klubben 
(chartermedlemmer), og har vært medlemmer av klubben i 50 år. 
Rolf Aas var klubbens første sekretær.
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Historiske dokumenter 
 
Innkallelse til stiftelsesmøte  
I n n k a l l e l s e. 
 
De møter som har vært holdt til drøftelse av spørsmålet om det bør 
søkes dannet en Rotary Klubb for Lillestrøm med omland, har hittil 
vært av en mere uformell karakter. I møtet den 1/11-1954 ble det 
enstemmig besluttet å søke deltakerne organisert i en klubb som så 
ved en senere anledning søker Rotary International om Rotary status. 
I samme møte ble det besluttet at konstituerende møte blir å avholde 
 tirsdag den 9/11-1954 kl. 18.30 
i Lillestrøm Interkommunale Høgre Almenskole, hvortil De herved 
innkalles. 
Som gjest er foruten direktør Chr. Lindboe invitert klubbens 
"fadder", skolebestyrer J. Omholt-Jensen fra Oslo Rotary Klubb. 
Det er meget viktig at alle møter både av hensyn til den interessante 
redegjørelse direktør Lindboe vil gi og av hensyn til de vedtak som 
skal gjøres. 
Det framgår av dagsordenen punkt 5 g hvilke valg som skal foretas. 
Presidenten skal etter vedtektene velges særskilt, deretter 5 
styremedlemmer under ett. 
Liste over dem som i møtet den 1/11-1954 ble nominert, følger 
vedlagt. Listen brukes som stemmeseddel for valg av 
styremedlemmer og forutsettes derfor medtatt til møtet den 9/11. I 
henhold til vedtektene ber en om at de av de nominerte som mener at 
de ikke har anledning til å påta seg vervet som president, gir 
begrunnet melding herom til ett av arbeidsutvalgets medlemmer, 
innen tirsdag den 9/11-1954 kl. 15.00. 
Da møtet denne gang vil ta hele kvelden, er det ordnet med 
bevertning med kaffe og snitter. Utgiftene hertil forutsettes delt likt. 
 Lillestrøm, 4/11-1954.. 
 I arbeidsutvalget: 
A. Hygen G. Johnsrud E. Lynne R. O. Arnessen 
 O. Lunder H.F. Laading R. Aas 
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Klubbens tilblivelse. 

Dette ble skrevet av klubbens chartermedlem, Rolf Aas i 1955. Han 
skrev dette i egenskap av klubbens første sekretær: 
 
Lillestrøm Rotary Klubbs tilblivelses historie. 
 
En ettermiddag i slutten av august fikk rådmann A. Hygen, 
Lillestrøm, besøk av skolebestyrer J. Omholt-Jensen og direktør 
Lyder Sagen, begge fra Oslo Rotary Klubb. Man snakket om 
Rotarybevegelsen i sin alminnelighet. De tre herrer var enige om at 
det burde søkes dannet en Rotary Klubb for Lillestrøm og 
omliggende distrikter. 
 
I den anledning møttes fabrikkeier Erl. Lynne, banksjef Johnsrud og 
rådmann Hygen den 15/9 hjemme hos Lynne. Man ble enige om å gå 
inn for å danne en klubb. Det ble satt opp en liste over mulige 
medlemmer på grunnlag av Rotary Internationals 
hovedklassifikasjoner. 
 
Den 30. september 1954 møttes Arnessen, Hagen, Hygen, Johnsrud, 
Lunder og Nylund hjemme hos Johnsrud. Som gjest deltok Omholt-
Jensen. Herr Omholt-Jensen redegjorde for bevegelsens ideer og 
prinsipper, dens oppbygging og praktiske arbeidsmåter. En del 
spørsmål ble besvart. Det ble deretter nedsatt .arbeidsutvalg 
bestående av Lynne, Johnsrud og Hygen med sistnevnte som 
formann.  
 
Arbeidsutvalget ble senere supplert med h.r.adv. Arnessen, siviling. 
Ole Lunder og sogneprest H. F. Laading. 
 
I 1øpet av september og oktober 1954 lyktes det å samle en krets på 
21 medlemmer som alle tilfredsstilte Rotary Internationals 
betingelser for medlemskap. Takket være imøtekommenhet fra rektor 
Nylund lyktes det å få møtelokalet i Lillestrøm interkommunale 
høgre almenskole. 
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Utgiftene den første tiden intil konstitusjonen ble dekket ved at hvert 
medlem betalte kr. 2,- pr. møte. 
 
Som midlertidig kasserer og sekretær ble valgt disponent Rolf Aas. 
 
I møte den 1/11-54 nå på vanlig møtested, ble vedtektenes § l. ang. 
valg lest opp, og man foretok deretter nominasjon av president og 
styre idet man tok sikte på konstitusjonen den 9. november 1954 
hvortil guvernøren, direktør Lindboe hadde sagt seg villig til å 
komme. Nominert ble: 
Hygen, Arnessen, Johnsrud, Lynne, Elvsveen, Evjenn, Nylund, 
Schade, Laading, Hagen, Smebye, Aas og Krogh. 
 
Konstituerende møte ble boldt den 9. november 1954. i biblioteket på 
Den høgre skole. Tilstede var guvernøren for 79. distrikt, direktør 
Chr. Lindboe, Tønsberg Rotary Klubb, samt skolebestyrer Omholt-
Jensen,. Oslo Rotary Klubb og samtlige 21 medlemmer. 
 
I et levende og grundig foredrag redegjorde guvernøren for 
Rotarybevegelsen. I spisepausen, hvor det ble servert snitter og kaffe 
i lærerværelset, ga Arnessen i et 3-min. kåseri et bilede av 
Lillestrøm. Omholt-Jensen uttrykte i en.tale sin glede 
over at klubben nå var kommet så langt. I det fortsatte møte ble 
klubben konstituert som Provisional Rotary Klubb. Det ble fattet 
følgende vedtak: 
Navn: Lillestrøm Rotary Klubb (Provisional) 
Område: Lillestrøm, Fet, Rælingen, Skedsmo, Lørenskog.  
Vedtekter: Rotary Internationals vedtekter. 
Avgifter: Innmeldingsavgift kr. 50,-.  
Årskontingent kr. 100. for inneværende budsjettår dog kr. 50,- som 
betales innen utgangen av februar. For nåværende medlemsbestand 
forfaller innmeldningsavgiften 15/12-5 
 
Møtested og tid: Hver tirsdag kl. l8,30 i Lillestrøm interkommunale 
høgre almenskole. 
 
Årsmøte: Innen utgangen av mars mnd. 
Revisor: J. Andersen. 
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President: A. Hygen. 
Styre: G. Johnsrud, E. Lynne, O. Lunder, R. O. Arnessen og R. Aas. 
Sekretær: R. Aas. 
 
I første styremøte ble det foretatt følgende oppnevnelser: 
Visepresident (h.komite for klubbvirksomheten): G. Johnsrud. 
Kasserer (h.komite for yrkestjenesten): Erl. Lynne. 
Sermonimester: O. Lunder. 
H. komite for samf. tjeneste.- og h. komite for internasjonalt tjeneste 
R. O. Arnessen. 
Underkomiteene for klubbvirksomheten bli likeledes oppnevnt. 
 
Ved juletider ble arbeidet med ytterlige utvidelse tatt opp. 
Da man imidlertid fikk anmodning om å søke opptakelse i R.I. 
hurtigst mulig, ble utvidelsesarbeidet stilt i bero inn til videre. 
 
Søknaden ble sendt den 26/2-55 til guvernøren. I brev fra 
sekretariatet i Zürich ble vi underrettet om at vi var godkjente pr. 
8/3-55. Samtidig innløp tilsvarende melding fra guvernøren og noe 
senere fra hovedkontoret i Chicago. 
 
I samråd med guvernøren ble charterfesten berammet til 18/4-55. 
 
I tiden fra planleggingen tok til i slutten av august til konstituerende 
møte den 9. november 54 har det vært holdt et orienterende foredrag 
med diskusjon. Forøvrig har interessen vært konsentrert om 
spørsmål. som henger sammen med klubbens 
start. 
 
Fra den 9. november 1954 har det vært holdt ukentlige møter hver 
tirsdag dog Utitilil' med 2 unntak:  
Det ordinære møte den 9/12 54 ble erstattet av aftenmøte med damer 
den 6/12 54. Møtet tirsdag den 22/2-55 ble innstilt idet medlemmene 
hadde fått invitasjon til Oslo-klubbens jubileumsmøte dagen etter. 
 
I alt har det f.o.m. den 9/11-54 til 31/3-55 vært holdt 21 møter. 
Frammøteprosenten har vært slik, 
november 1954 87,6 % 
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desember  1954 76,6 % 
januar 1955 79,8 % 
februar 1955 79,4 %. 
Mars    1955 74, 3 % 
gjennomsnittlig 9/11-54 -31/3-55 76,2% 
 
To av våre medlemmer (d.v.s. ca. 10 %) har hatt langvarige 
sykefravær. Frammøte må derfor sies å være bra. Klubbvirksomheten 
har vesentlig bestått i arrangement av foredragsmøter idet 
medlemmene etter tur har redegjort for sine yrker. Denne linje har 
vært fulgt for at medlemmene skulle lære hverandre bedre å kjenne. 
 
Det har vært tatt opp en enkelt sak til løsning, nemlig overføring 
anlegg fra kirke, aulaen og kinoen i Lillestrøm til sykehus, 
gamlehjem og pleiehjem. Saken er overlatt komiteen for 
samfundstjeneste til videre bearbeidelse. 
 
Styret vil sammen med komiteene drøfte den videre plan, spesiell 
interesse vil bli viet internasjonal tjeneste slik parolen er fra Rotary 
International i jubileumsåret. Videre vil det bli søkt reglemessig 
forbindelse med våre vennskapssteder i Sverige og Danmark og i 
landet søkt nærmere kontakt med våre klubber. 
 
Ved så vidt mulig å legge til rette et allsidig program for våre 
klubbmøter, vil man søke å stimulere interessen og aktivisere. hvert 
enkelt medlem. Som fast post vil bli lagt inn et ”3 min Rotary”. 
 
Utvidelsesarbeidet vil nå bli fortsatt slik at klubben i større grad enn 
hittil kan få en sammensetning som er representativ for 
klubbområdet. Kartlegging av næringslivet vil fortsette. 
 
Kort sagt: Vi er fornøyd over begynnelsen og ønsker nå at den ikke 
må forbli en begynnelse men en fortsettelse og en utvikling under 
mottoet: 
 
”Service above self” 
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Klubbens medlemmer ved stiftelsen (chartermedlemmer),
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