Skøyen Rotary gjennom tidene
Skøyen Rotary har eksistert i snart 24 år. En spennende periode som noen av oss har fått den
glede av å være med på. I tiden før ”hjemmesiden” gav klubben ut et blad ca 4 ganger i året.
Noen av disse har jeg tatt vare på og her er noen av de begivenheter, store og små, som er å
finne der.
Først og fremst bladet da. Det skiftet fra tid til annen utseende, men navnet var konstant. Her
er en av de siste

En av de kanskje artigste ”spesialiteter” sto Trygve Lindeberg for, nemlig en tegning av
enkeltpersoner. Her er noen:
Evabeth Astrup
Nic Swetnow har intervjuet henne fra hennes yrkesliv ”som professor i
kulturhistorisk konservering med doktorgrad i kjemi”
Arkeologien startet som en hobby sier hun , men ble en besettelse.
I intervjuet beskrives mange av de metoder som blir brukt i dette arbeidet og
historikken bak det hele.
Mange funn og deres historiske tid kommer også frem. Ja, vi har mye viten her i Skøyen
Rotary!
Av andre ”nyheter” på det personlige plan finner vi :
” at Sigurd Olsvold og kammeratene fikk gull under romesterskapet for veteraner i Mûnchen i
september i 1998”
Vi finner også at :
”Henry Valen (som var medlem da) ble ridder av 1. klasse i St. Olavs orden
Videre heter det i samme blad:
”At Nils Grøholdt – Alaska- En lang reise verd”
Nils besøker Katmai Nasjonalpark ved Ancorage og andre byer som Junau som er Alaskas
hovedstad og andre steder.
Knut Tøraasen kom inn i 2000 og var medlem til han flyttet sydover til
Tønsberg igjen. Han er magister i statsvitenskap og var ambasadør da
kongeparet besøkte Riga og NHO utnevnte han til ”The ambassador of the
Year”
Vedrørende Skøyen Rotary’s tur til Riga, se nedenfor.
Gunnel Berdal Wullstein (som var president 2003-2004) hadde, som andre
presidenter i dette bladet, fast spalte med gode ønsker om Julen og det
kommende året.
I dette nummeret var det forøvrig innført en ”sladrespalte” med smånytt om
medlemmer som har opplevet noe nytt.
Jeg skrev en artikkel om vår ”store” reise til Riga 1999. Årsaken til at vi dro
til Riga var at vi på den tiden støttet en døveskole i Riga. Det var ikke helt
tilfeldig da Siri Fossum som var president, var døvelærer. Noe av opplegget,
utover det å dra til Riga, var å invitere lærere fra døveskolen til Oslo hvor
Siri arrangerte et kurs for dem i å lære døvespråk. Det var nemlig slik: I den

tiden de var under Sovjetisk styre fikk de ikke lov til praktisere døvespråk, da de døve skulle
lære seg å lese på munnen. En skulle ikke se at noen var døve(!)
Vårt budsjett til skolen det året var på 42 000 USD som innbefattet kjøp av en minibuss til
skolen
9 rotarianere fra Skøyen og 8 ektefeller dro av gårde 4. mai 1999. Vi ble tatt vel imot av
døveskolen (med minibuss) og den lokale Rotary Klubb. En sjåfør fra skolen med minibussen
sto til disposisjon i hele oppholdet og viste omkring i byen.Byen har en gammel bydel fra
1200 tallet som er vel verd å se. Riga var for øvrig frem til 1720 Sveriges nest største by(!)
Av andre reiser kan nevnes at Skøyen Rotary Klubb var èn av charterklubbene til St.
Petersburg Rotary Club i 1990. En annen lokal Rotary Klubb samt èn fra Finland (som lovene
foreskrev, ble vi fortalt)
Denne klubben besøkte oss i 1995 hvor Lars Bull Berg skriver:
”Medlemmene representerte nesten uten unntak det aller øverste skikt.De respektive fruer var
følgelig en fryd for øyet – en samling langbente rasehopper – om en kan tillate seg en slik
karakteristikk.”
Meget annet fra en svunnen tid kan også ha vært referert, men plassen tillater ikke det.
Eivind Bordewick

