
Lillestrøm Rotary Klubbs tilblivelses historie.  

Skrevet av klubbens første sekretær, Rolf Aas, i 1955. 

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.  

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.  
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 % 
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” 


