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Presidentens hilsen 
 

Da jeg flyttet til Skien for snart 4 år siden, kjente jeg bare en person i denne 

byen, og hun var en Rotarianer. Det viste seg snart at det var nok å kjenne 

den ”rette”, for hun tok meg med på møter i Gimsøy Rotary og dette ble 

raskt en kveld i uken jeg så frem til. Til tross for at jeg var uerfaren, ung 

etter forholdene, og kvinne, fikk jeg en varm og god mottakelse av 

medlemmene. Klubben har fantastiske fordrag hver uke, noe som er veldig 

nyttig for en som ønsker å bli kjent med lokalsamfunnet. I tillegg er det en 

sosial klubb, noe som bidrar til at man blir godt kjent med sine Rotary - 

venner.  

 

Til min store glede ser jeg hva rotarianere i hele verden klarer å få utrettet 

sammen. Alt fra de lokale prosjektene til de store internasjonale. Det er en 

stor ære å få være med og bidra til at mennesker i nød får hjelp og at dette 

nøye blir fulgt opp, slik at hjelpen kommer frem dit den skal. Etter nå fire år 

som medlem, føler jeg meg som en ekte rotarianer og alle de gode ting som 

Rotary står for er noe jeg ønsker å leve opp til. Mitt mål er å verve flere 

medlemmer til Gimsøy Rotary slik at vi er mange i lokalsamfunnet som kan 

formidle alt det bra som Rotary står for.  4-spørsmålsprøven henger på 

kontoret mitt og på kjøkkenveggen. Hadde alle mennesker i verden fulgt 

dem, så ville jorda være et godt sted å leve på for alle.  

Jeg vil med dette sende en hilsen til alle i Gimsøy Rotary og jeg håper vi 

klarer å fortsette med å gjøre ting 

som vil ”være til det beste for 

alle det angår”! 

 

 

Hilde Wang Sveva 

President 2012 – 2013 
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Distriktsguvernørens hilsen 
FEMTI ÅR I FREDENS TJENESTE 

Tittelen er noen år gammel.  Den er lånt fra regjeringens markering av at det 

var 50 år siden FN begynte med sine fredsbevarende styrker.  Vi vet at 

Norge har bidradd med slike styrker mange steder i verden.  Nå handler det 

ikke om FN og soldater, men om Gimsøy Rotaryklubbs 50-årsjubileum. 

RI-president Sakuji Tanaka har gitt oss oppdraget : Fred gjennom tjeneste.  

I dette store perspektivet kan vi også se det arbeidet Rotary International og 

den enkelte klubb gjør for å skape en bedre verden. 

Gimsøy Rotaryklubb har betydd mye for sine medlemmer – det handler om 

vennskap og fellesskap og et utfordrende og inspirerende miljø for dem som 

kommer inn i klubben.  Og det er en viktig del av Rotarys ide. Men Rotarys 

motto er ”Service above self”.  Det handler om å yte noe for andre – å være 

i tjeneste for andre mennesker.  

Et godt miljø i klubben er viktig.  Men like viktige er de prosjektene 

klubben har gjennomført, både lokalt og internasjonalt.  Fred i verden 

oppnås ikke bare gjennom at soldater er til stede og passer på, men ved at 

noen er villige til å bruke sin tid og sine krefter for å gagne andre.  Det er 

like viktig fredsarbeid å ta et tak for å sørge for rent vann, mat, helse og 

skolegang til mennesker som lever under vanskelige forhold.  Fredsarbeid er 

å bedre levekårene og hverdagene for mennesker over alt i verden, også i 

nærmiljøet.  Og her har Rotary store muligheter. 

Jeg gratulerer Gimsøy Rotaryklubb med 50 år i fredens tjeneste og utfordrer 

dere til å lete etter nye muligheter til å bidra.    

Jeg ønsker lykke til med kommende år. 

 

Njål Gjennestad 

Distriktsguvernør 2012-2013 

Distrikt 2290 
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Charterhistorien 
 

Vår fadderklubb, Skien Rotaryklubb, besluttet på et medlemsmøte 6. 

desember 1961 å avgi en del av sitt geografiske område til en eventuell ny 

klubb. Etter at disponent Axel Borchrevink var utpekt som Guvernørens 

spesielle representant foreslo han følgende grenser for den nye klubben: 

«Mot øst Skienselven, Henrik Ibsensgate, Liegaten, Mælagaten, mot nord 

Hoppestad, mot vest Skotfoss, mot syd Nenset.» 

Disponent Borchrevink hadde samtidig utarbeidet en oppgave over 46 yrker 

eller klassifikasjoner i dette området som i første rekke burde være 

representert i den nye klubben. 

Med dette som utgangspunkt henvendte Skien Rotaryklubb seg til en 

kontaktgruppe som kom til å bestå av personer som kunne tenke seg å bli 

medlemmer av den nye klubben. Denne kontaktgruppen fikk følgende 

sammensetning: 

 Driftsbestyrer Kolbjørn Gulliksen, A/S Union 

 Driftsbestyrer Haldor Ottar, Skotfoss Bruk 

 Disponent Rolf Svendsen 

 Overrettssakfører Jan Bergstrøm 

 

I tiden utover våren 1962 fulgte så en lang rekke møter mellom 

kontaktgruppen, Guvernørens spesielle representant og Skien Rotaryklubbs 

daværende president, politimester Joh. Johansen. Man utarbeidet deretter en 

liste over 22 blivende chartermedlemmer som på forhånd hadde vært 

kontaktet og erklært seg villig til å bli medlemmer av klubben. 

Dermed var grunnlaget lagt for et stiftelsesmøte. Guvernørens spesielle 

representant innkalte deretter chartermedlemmene til et organisasjonsmøte 

som ble holdt på Høyers Hotell den 7. mai 1962. Det er således denne dato 

som er klubbens egentlige stiftelsesdag. 

På dette møtet ble det gjort en rekke vedtak, og de viktigste var følgende: 

 Klubbens navn skulle være Gimsøy Rotaryklubb. 

 Møtetiden skulle være hver tirsdag fra klokken 1830 til klokken 

1930. Som møtested ble bestemt enten Handelen- og Industriens 

Hus eller Skien Håndverk- og Industriforenings lokaler. Det 

nyvalgte styret fikk fullmakt til å ta den endelige bestemmelse. 
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 Inntredelsesavgiften skulle være kroner 50,-. 

 Årskontingenten ble satt til kroner 70,-. 

 Rotary Internationals lover ble referert og vedtatt. 

 Skien Rotaryklubbs vedtekter ble referert og med de nødvendige 

forandringer vedtatt som gjeldende for Gimsøy Rotaryklubb. 

 Til klubbens første styre ble valgt: 

President: Kolbjørn Gulliksen 

Visepresident: Haldor Ottar 

Styremedlem: Odd Midttun 

Styremedlem: Rolf Svendsen (kasserer) 

Styremedlem: Jan Bergstrøm (sekretær) 

 

Klubben var nå blitt en «Provisional Rotary Club», og møteplikten begynte 

å gjelde. I et brev av 19. mai 1962 fra Guvernøren til Axel Borchrevink ble 

vedtektene på organisasjonsmøtet godkjent. 

Som fast møtested valgte styret Skien Håndverk- og Industriforenings 

lokaler. 

Det fulgte så en lengre korrespondanse med Rotary International om de 

endelige grenser for Gimsøy Rotaryklubbs område, og i et brev av 30. juni 

1962 oversendte Guvernøren «Notification- og Action-dokumentet» hvor 

grensene er beskrevet slik: 

«The part of the city of Skien situated west of a line drawn through the 

middle of Skienselven, Prinsessens gate, Liegaten and Mælagaten. Further 

the part of the parishes Solum and Gjerpen situated west of Skienselven and 

the main road from Skien to Valebø.” 

Det skulle imidlertid vise seg at det fortsatt gjensto atskillig arbeide før 

klubben kunne oppnå full status som Rotaryklubb som medlem av Rotary 

International. Utarbeidelsen av charterdokumentene, som i realiteten er en 

søknad om opptagelse i Rotary International, var ingen lett sak, men endelig 

ble da disse slik som R.I.s kontor i Zurich ville ha dem. I et brev av 5. 

november 1962 fra Rotary International til presidenten i Gimsøy 

Rotaryklubb fikk klubben beskjed om at den «den 31. oktober 1962» fikk 

medlemskap i Rotary International og at denne dato er å anse som klubbens 

charterdag. 
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Meddelelse om denne store begivenhet ble gitt på et medlemsmøte den 13. 

november 1962, samtidig som klubben av den daværende president i Skien 

Rotaryklubb, dr Johan Bakken, fikk overrakt som gave denne klubbs flagg. 

Dette er med tørre tall og «facts» historien om hvordan Gimsøy Rotaryklubb 

ble til. 

 

 
 

Fra Charterfesten : President Kolbjørn Gulliksen, Guvernør Osvald Martinsen og 

Guvernørens representant Axel Borchrevink. Villa Fløyen januar 1963. 
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Fra 25 års jubileet : Ben Jonassen, Søren Gunnar Thorsdal, Nils-Petter Svanholm og Roar 

Evensen 

Fra 30 årsjubileet : President Kåre Klungseth deler ut PHF til : Kolbjørn Gulliksen, Rolf 

Svendsen og Harald Holt 
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Mye har forandret seg opp gjennom årene 
 

I 1962 var klubbens rekruttering begrenset til “Mot øst Skienselven, Henrik 

Ibsensgate, Liegaten, Mælagaten. Mot nord Hoppestad. Mot vest Skotfoss 

og mot Syd Nenset”. I dag er disse grensene visket ut. 

I 1962 drakk vi pjolter på kameratskapsaftenene, i dag er pjolter noe våre 

foreldre holdt på med. 

I begynnelsen var titler i utstrakt bruk, i dag har dette kommet noe mer i 

bakgrunnen. I takt med den generelle utviklingen i samfunnet er også 

fornavn det som oftest benyttes.  

Kvinnelige medlemmer var utenkelig i 1962. Etter kamp på mange plan 

(blant annet i USAs høyesterett) ble det åpnet for kvinnelig medlemskap i 

1989. I dag har Gimsøy RK 4 kvinner som medlemmer og Hilde W. Sveva 

er som president i jubileumsåret vår andre kvinnelige president. 

Årskontingenten var i 1962 70,- kroner, i dag er den 2500,-. 

 

 
 Møtelokalet i Hermann Baggersgt. 3 
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Fedre, sønner og gode venner 
 

Vår fadderklubb ved stiftelsen i 1962 var Skien Rotaryklubb (som selv ble 

stiftet i 1926 som den femte Rotaryklubben i Norge). 

Senere har Gimsøy Rotaryklubb vært fadderklubb for to nye klubber, 

Ulefoss Rotaryklubb (stiftet i 1965) og Skien Vest Rotaryklubb (stiftet i 

1979).  

Vi deler i dag klubblokaler med de to andre Skiensklubbene, og har et 

omfattende samarbeid med dem på mange områder. 

Også med Ulefoss Rotaryklubb har vi opp gjennom årene hatt et godt 

samarbeid, ikke minst gjennom deres deltagelse i våre «sommerleker» (dog 

uten at de til nå har klart å klatre helt til topps her). 

Det er vanlig at rotarymedlemmer deltar på møter i andre klubber. Veldig 

mange har vært på besøk i vår klubb. Tre personer finner vi det riktig å 

nevne spesielt. 

Den som suverent gjestet oss oftest i de første årene var Ragnar Agnalt fra 

Skien Rotaryklubb. Mange av klubbens eldste medlemmer nikket 

gjenkjennende på hodet, og sa at det var nesten rituelt at Agnalts navn ble 

lest opp blant gjestene på våre møter. 

Arve Funnemark fra Porsgrunn Rotaryklubb var i mange år inntil han gikk 

bort for få år siden en svært nær venn. Han kunne nesten regnes som 

medlem av Gimsøy og bidro aktivt på mange områder, ikke minst med 

utstyr til klubblokalene og med premier til utlodninger for å skaffe penger til 

ulike formål. 

Truls Norby var medlem i klubben vår, men også etter at han meldte 

overgang til Grenland Rotaryklubb har han vært en hyppig og kjær 

besøkende. Gjennom sitt årlige foredrag «nyttårstanker» har han bidratt med 

interessante og provoserende problemstillinger (som neppe vil gi ham noen 

applaus fra FNs klimapanel). 

Gimsøy Inner Wheel klubb ble etablert i 1969 og har i dag 14 medlemmer. 

Klubben er en del av Internasjonal IW som er en av verdens største 

kvinneorganisasjoner. Formålet er å fremme sant vennskap, oppmuntre til 

personlig hjelpsomhet og tjeneste samt å utvikle internasjonal forståelse. 

Klubben har møte en gang i måneden hvor  internasjonale tema, interessante 

foredrag, bedriftsbesøk og kulturopplevelser står på programmet. Gimsøy 
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Inner Wheel støtter flere prosjekter, bl.a. et landsomfattende 

narkotikahundprosjekt og et internasjonalt utdanningsprogram for jenter.   

 
Arve Funnemark, Reidun Folkestad, Truls Norby 

 

  

 

Fra Skiensklubbenes felles feiring av Rotarys 100-årsjubileum 2005 
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Våre to guvernører 
 

To av klubbens medlemmer har hatt den glede og ære å bli valgt til 

guvernør i det distriktet vi tilhører, Distrikt 2290. 

 

Paul Gløersen ble vår første distriktsguvernør i 1972/1973. Han ledet 

distriktet på en fremragende måte og bidro til at vår klubb ble kjent og 

høstet anerkjennende ord. Paul var chartermedlem i Gimsøy, han hadde i 

mange år 100% fremmøte på møtene, han var glødende opptatt av Rotary og 

var et stort forbilde i klubben. Distriktskonferanse ble arrangert i 1972. 

Nils-Petter Svanholm var Gimsøy RKs andre distriktsguvernør i 2004/2005. 

Også Nils Petter gjorde en fantastisk innsats som guvernør. Han innførte 

ukebrev og kvartalsbrev for å holde kontakten med distriktets klubber og 

rotarianere. Tidligere hadde denne kontakten vært ivaretatt ved månedsbrev.  

Han la stor vekt på medlemsutviklingen og engasjerte svært mange av 

klubbens medlemmer i distriktets aktiviteter, ikke minst i forbindelse med 

Distriktssamlingen i Ibsenhuset i Skien 3-5 september 2004. 

 

 

Guvernør Paul Gløersen og RI president 

Roy D. Hickman 

Guvernør Nils-Petter Svanholm 
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 President Steinar Solberg og Guvernør Nils-Petter Svanholm 

Ungdomsmønstring på Distriktssamlingen i Ibsenhuset i september  2004 
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Møtelokaler 
 

I svangerskapstiden ble klubben båret frem på Høyers Hotell, men det var 

klart at man ikke kunne fortsette der når klubben fikk sitt charter. Etter en 

del diskusjon, havnet klubben så i en periode i lokalene til Skien Håndverks- 

og Industriforening, den såkalte «Håndverkeren». Siden ble det litt flakking, 

noe som føltes høyt utilfredsstillende for medlemmene. Det slo også ut på 

fremmøteprosent og besøksfrekvens.   

Men så slo klubben seg ned i Villa Fløyen og det fungerte bra en periode. 

Men enkelte episoder og en stadig stigende husleie gjorde at vi innså at vi 

måtte finne oss mer egnede og mer permanente lokaler. Men å finne andre 

lokaler var ikke lett, og det skulle gå helt til 7. mai 1970 før vi sendte 

oppsigelsen til Handelsstanden med effekt fra 30. juni samme år. Fra da av 

var møtene på Høyer igjen.  

Det er ikke til å komme fra at kontrakten med hotellet var gunstig. Men når 

man fikk lov til å ta, måtte man også gi. Hotellet fant alltid plass til klubben, 

men når man kom til møtene, visste man aldri hvor man skulle være i 

bygget. Misnøyen tok til å bygge seg 

opp, og det ble til at man begynte å 

tenke på egne lokaler. Det ble arbeidet 

betydelig med saken, og 21. desember 

1971 forelå det som styresak et forslag 

fra Skien Meieribolag om kontrakt på 

møtelokaler i 3. etasje i Skistredet 9.  

I sin 15 års beretning skriver Kolbjørn 

Gulliksen , Gustav Landro og Paul 

Gløersen:  

«Det var et stort løft klubben tok på 

seg da den begynte med 

ombyggingsarbeidet i 3. etasje i 

Meieriets gård i Skistredet. Det var 

mange advarende røster og en del 

skepsis, men takket være Reidar 

Norsteins og Birger Jarves iver og 

pågangsmot, klarte vi å dra dette i 

land. Arbeidet med riving og  

President Reidar Norstein takker Birger 

Jarve som har gjort en kjempeinnsats 
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ombygging, maling, tapetsering og innredning – alt utført ved dugnad av 

medlemmene selv – sveiset klubben sammen. Vi lærte hverandre bedre å 

kjenne og da lokalene sto ferdige, gjorde de i høy grad sitt til at 

kameratskapet og 

trivselen i klubben ble 

enda bedre enn før, noe 

som blant annet viste 

seg i det faktum at 

frammøteprosenten steg 

med 5 prosent. I de 10 

første år i klubben lå 

frammøteprosenten på 

75 til 79, men etter at vi 

fikk de nye lokalene, 

steg den fra 80 til 

gjennomsnittlig 85 prosent. Lokalene ble etter hvert samlingssted for alle 

Rotaryklubbene i Skien. I 1991 valgte Skien RK å flytte over gaten til 

representantskapssalen i den gamle Telemarksbanken og en tid etter flyttet 

også Skien Vest RK over gaten. Vår klubb ble da den eneste leietaker i 

Skistredet 9 og klubben måtte bære hele husleien alene. I 2002 flyttet også 

vi over gaten, og alle de tre Skiensklubbene var igjen samlet i samme 

lokaler.  

Eiendommen fikk nye eiere i 2004 og leiekontrakten ble sagt opp.  Alle 

klubbene måtte finne nye lokaler og siden våre «gamle» lokaler i Skistredet 

9 var ledige, flyttet alle klubbene tilbake over gaten. Samtidig fortsatte 

arbeidet med å finne tilfredsstillende, felles lokaler som kunne fungere godt 

for alle klubbene. Klubbene valgte til slutt Herman Baggersgate 3 og i 2007 

flyttet vi inn i disse lokalene. Det var litt vemodig å forlate de lokalene som 

klubben har disponert i nesten 35 år og hvor mange av medlemmene har 

nedlagt en solid dugnadsinnsats. Men de nye lokalene fungerer utmerket og 

ikke minst er parkeringsforholdene blitt bedre.  

Pust i bakken under dugnad i 1990 årene: Guttorm Liebe og 

Thor Pedersen 
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Viktige klubbarrangementer. 
 

Alvoret i mening og arbeid og vennskap har preget Gimsøy RK i vekslende 

grad. Slik er det ganske visst i alle klubber. En president kan slite og arbeide 

uten å oppnå det forventede resultat hvis ikke komiteene arbeider. En annen 

kan smile seg i gjennom sin periode med gode og driftige komiteer. Som 

alltid er det medlemmene selv som avgjør hvordan klubben skal være. 

Alvoret til tross: Det er det muntre og det glade som i all hovedsak har 

preget vår klubb. De mange gode matstunder har også befordret 

kameratskap og gleder. Allerede tidlig forsto man dette. Det ser vi av 

referatet fra klubbens tredje møte: «Den 22. mai 1962: Festkomiteens 

formann 

Gustav 

Svendsen 

ønsket 

velkommen 

til bords. 

Første gang i 

nytt lokale 

hadde han 

pga. 

misforståelser  

bare kunnet 

arrangere en 

improvisert 

middag. Vel, maten smakte slett ikke improvisert, Wienerschnitzel og øl 

fikk god avsetning. Kaffen etterpå var også god, og pjolteren frembrakte 

både de helt dypsindige betraktninger og de helt gode historier. Man hygget 

seg langt – ganske langt – utover kvelden». Siden har vi hatt 

kameratskapsaftener som siste møte i hver måned, unntatt juli. Dette har 

blitt en god tradisjon som klubben har holdt fast ved i alle 50 år. Men vi 

også andre viktige klubbarrangementer som har kommet som et initiativ fra 

enkeltmedlemmer. Therese og Per Nenseth inviterte til nyttårsfest hjemme 

på Nenset i årene 1963,-64, -65 og -66. Gjestfriheten, maten og hyggen var 

Fra Fetangen 
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enestående og det åpne hjemmet var en opplevelse for gjestene. Bare så 

synd at Per gikk bort så altfor tidlig.  

Andre initiativ og innbydelser kom fra Harald Holt og Oscar Christoffersen 

med henholdsvis sommeravslutning på hytta i Brunlanes og julemøte på 

Lundetangen Bryggeri. På sitt herlige landsted Fetangen har Maren og 

Harald Holt gjestfritt tatt i mot oss på et junimøte fra 1964. Menyen har vært 

spekemat og øl og dram, og vi har spist godt og drukket godt og det har vært 

mange som har ønsket ordet. Det var også her vi startet med klubbens 

underlige 5-kamp konkurranser som består i øvelser alle kan være med på 

uten det helt store alvor. Maren og Harald tok i mot oss i 27 år helt til 1991. 

Året etter fikk vi en hyggelig invitasjon fra Kirsten og Nils-Petter Svanholm 

som åpnet sitt flotte landsted i 

Bergsbygda for oss og her 

fortsatte klubbens 

sommermøte i samme spor 

som før. Her koste vi oss i 

praktfulle omgivelser til 2001 

da landstedet ble solgt. Neste 

år ble klubben invitert til 

Falkum Gård av Reidun og 

Lars Folkestad som gjestfritt 

stelte i stand en meget 

minnerik sommeravslutning. 

Deretter leide klubben 

Dilsdalen Feriekoloni ved 

Norsjø i 2 år og i 2005 fikk vi invitasjon til Anne og Torbjørn Solbergs gård 

Grotevje i Lunde i Telemark, og her ble sommermøtet avviklet i 2 år i et 

meget hyggelig og gjestfritt miljø. Siden har klubben vært invitert hjem til 

Berit og Thor-Herman Thorsen på Falkum hvert år, og her har vi konkurrert 

knallhardt i vår tradisjonelle 5-kamp og spist grillmat og kost oss ved 

svømmebassenget og ved småbord på plenen lenge utover kvelden. Det er i 

det hele tatt imponerende med den gjestfrihet og varme som medlemmer har 

åpnet sine landsteder og hjem for at klubben skal få en hyggelig og verdig 

avslutning på Rotary-året. 

 

Ben Jonassen underholder 
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Allerede tidlig på Fetangen-festene ble konkurransene overvåket av Oscar 

Christoffersen. Han utarbeidet sindige tabeller som suverent ser bort fra 

poengberegninger, men som heller tar hensyn til antall promiller av mulige 

oppnåelige. Premiene ble høytidlig overrakt på Lundetangen-festene. Her 

samlet klubben seg før jul under Oscars ledelse til fest og moro og til 

prøvesmaking av årets juleøl. Etter at 

Lundetangens Bryggeri ble kjøpt opp 

og lagt ned, har festen i adventstiden 

vært i klubbens lokaler og kalles nå 

Oscarsaften. Et meget sentralt innslag 

er prosesjonen og utdelingen av 

premier fra sommermøtets 5 

kampkonkurranser. Oscar hadde 

alltid et lite vers på rim til 

medaljevinnerne og bestemann fikk 

overlevert klubbens vandrepokal med 

navnet sitt inngravert. Pokalen er et 

kapitel for seg, den har en fortid som 

paraplystativ på Oscars kontor, men 

med nesten 50 glade vinneres navn  

inngravert, er den et viktig klenodium 

og den blir tatt godt vare på.  

Det hører også med i 50 års historien 

at vi har i flere år avviklet en rekke 

peisaftener hjemme hos medlemmer. 

Dette er møter hvor vi har tatt opp ett 

eller flere temaer til diskusjon og siden 

presentert resultatet på et ordinært 

møte. 

Alle disse arrangementer er en meget viktig del av klubbens indre liv. De 

skaper et samhold og vennskap blant medlemmene, og bidrar sterkt til 

klubbens identitet og særpreg. 

Oscar Christoffersen ønsker 

velkommen til Lundetangenfest, 

senere kalt Oscarsaften. 
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Premieutdeling og prosesjon på Oscarsaften. Vinner av sommerlekene : Tore Kittilsen. De 

øvrige er Ben Jonassen, Jørn Adolpsen, Sigurd Becker, Ørjan Didriksen og Ragnar 

Haraldsen. 

 

I løpet avdisse 50 årene har Gimsøy Rotary tildelt Paul Harris Fellow (PHF) 

til 13 personer, som har gjort en stor innsats for klubben og/eller samfunnet. 

50 års jubileumsfesten blir avholdt på Villa Fløyen lørdag 3 november 2012. 

  

Ben Jonassen deler ut pokalen 
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Diverse bilder fra viktige klubbarrangementer : 
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Kvinnelig medlemskap 

 

Rotary var opprinnelig kun for mannlige medlemmer. I 1977 besluttet en 

klubb i California, USA å åpne for kvinnelige medlemmer, noe som 

medførte at klubben ble ekskludert fra Rotary.  

Deretter ble spørsmålet om kvinnelig medlemskap tatt opp i det 

amerikanske rettssystemet og i 1987 bestemte USAs høyesterett at det var 

ulovlig å nekte kvinner å bli medlemmer i Rotary i USA. 

I 1989 besluttet Rotarys lovråd at Rotary skulle være åpen for begge kjønn. 

 

Det var stor diskusjon i Gimsøy RK da spørsmålet om å ta opp kvinnelige 

medlemmer kom opp, og flere truet med å melde seg ut av klubben. 

Kvinnelig medlemskap ble diskutert på flere møter. 

«Kvinner i Rotary» var tema på møtet 1.9.1992.  Dette var åpenbart et møte 

med fortsatt mye tvil om kvinnelig medlemskap var berettiget, og møtet ble 

avsluttet med følgende replikk: «Vi trenerer hele kvinnesaken». 

Deretter ble saken drøftet videre på nye møter, og i 1995 fikk vi igjennom et 

forslag om å ta opp kvinner i klubben. 

Den 20.05.1995 ble Kari Lise Holmberg tatt opp som klubbens første 

kvinnelige medlem. 

Klubben har i dag fire kvinnelige medlemmer, hvorav en var  president i 

perioden 2009 – 2010 og en er president i jubileumsåret vi nå er inne i. 

President Reidar Solberg ønsker Kari Lise 

Holmberg velkommen som første kvinnelige 

medlem i Gimsøy Rotary 

Sissel W. Bergby, første 

kvinnelige president i Gimsøy 

Rotary 
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Kvinnelige medlemmer i Gimsøy Rotaryklubb i jubilumsåret 

  

PDG'er i distrikt 2290 : Ingrid Grandum Berget og Laila Lerum 
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Prosjekter 
 

Klubben har i hele sin levetid jobbet med ulike prosjekter innenfor Rotarys  

formålsparagraf på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Det vil føre for 

langt å dekke alle disse prosjektene på en utførlig måte. Vi har derfor valgt å 

omtale noen viktige prosjekter på en kortfattet måte. I tillegg har vi valgt ut 

to internasjonale prosjekter, «Brannbil til Litauen» og «Barnehjem på Sri 

Lanka» til en mer omfattende beskrivelse. 

På julemøtet 1962 ble det holdt innsamling til Bjørn Ellefsen, den unge 

gutten i Porsgrunn som hadde fått amputert armer og bein. 

Fra 1962 og i mange år deretter deltok vi i yrkesrettledning i skoleverket, 

spesielt på gymnaset. Medlemmene stilte opp på skolene, gjerne i gymsalen, 

og fortalte om sine yrker. I dag er denne aktiviteten i offentlig regi. 

Frelsesarmeen barnehjem på Søndre Falkum, Bjørkely, var i lang tid et 

sentralt prosjekt for oss. Prosjektet pågikk fra syttitallet til Bjørkely ble 

nedlagt en gang på nittitallet. Inntektene fra Oscarsaften gikk i denne 

perioden i sin helhet til Bjørkely. 

Vi ga en lang periode et økonomisk tilskudd til Kofoedskolen i Oslo hvis 

formål var å gi hjelp til selvhjelp for ungdom i alderen 14–16 år med sosiale 

vansker og ”å styrke selvrespekten hos elevene, bevare deres helse og 

dyktiggjøre dem for livet.” 

Rotarys viktigste prosjekt er arbeidet for utryddelse av poliomyelitt, 

gjennom PolioPlus-prosjektet. Arbeidet startet i 1979 som en 5-årsplan for å 

skaffe og distribuere poliovaksine til 6 millioner barn på Filippinene. 

Inspirert av suksessen, begynte Rotary sin planlegging av det mest 

ambisiøse program i hele sin historie: Immunisering av alle verdens barn 

mot poliomyelitt. Planen bygget på et samarbeid med internasjonale, 

nasjonale og lokale Rotaryklubber til utryddelse av polio. WHOs tidligere 

generaldirektør, Gro Harlem Brundtland, fremhever PolioPlus-programmet 

som det største helseprosjekt noensinne. Prosjektet har blitt en historie om 

helter og heltegjerninger og et eksempel på samarbeid mellom Rotary og 

WHO, UNICEF og CDC. Dette prosjektet ble avsluttet 30. juni 2012. 
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Sigurd Becker var reiseleder for en G.S.E.gruppe til Canada/USA i mai 

2000. Gruppen besto av 3 unge kvinner og 2 unge menn + reiseleder. På 

forhånd var det lagt opp til Norgesreklame med lysbilder og foredrag og en 

av de kvinnelige deltakerne hadde med seg fiolin og spilte norsk musikk. 

Gruppen deltok i Rotary-møter i Seattle og Vancouver og de arbeidet noen 

timer hver dag i bedrifter som passet til deres yrker. Reisen varte i 4 uker og 

var en stor opplevelse for alle som deltok. Sigurd høstet stor anerkjennelse 

som dyktig reiseleder. 

I august 1994 var Gimsøy RK vertskap for 16 ungdommer fra hele verden. 

Arrangementet var en del av Rotary International Summer Camp. Vi 

promoterte fylket vårt som ”Norge i miniatyr”. Gjennom uken besøkte 

ungdommene (med eminent guiding av Gimsøys Rotarianere) Norcem i 

Brevik, Skien Rådhus, Telemark museum, Ibsen Venstøp, padlet på 

Fjellvannet, og fikk oppleve Skien ”by night”. 

De siste tre dagene gikk turen oppover i fylket vårt med buss, fortsatt med 

Rotarianere som guider. Vi besøkte Sundsbarm Kraftverk i Seljord, og den 

flotte Heddal stavkirke og  fikk en omvisning i skimuseet i Morgedal. 

Ungdommene ble tatt med på en fottur på Hardangervidda (1000 m.o.h.) før 

vi avsluttet besøket med omvisning på det gamle kraftverket Vemork i 

Rjukan og Norsk industriarbeider museum. 

Studentene ga klart uttrykk for at dette hadde vært en flott opplevelse. 

I 1998 utga Gimsøy boka “Alle Skiens gater”. Medlemmene fikk utdelt 

noen gater hver og skulle deretter undersøke og skrive om bakgrunnen for 

navnene. I denne forbindelse ble det samarbeidet med Skien Kommune.  

Bøkene ble solgt i byens bokhandler og benyttet som takk og gave til 

foredragsholdere.   

Vår klubb var en lang periode vertskap for natteravnene. I klubblokalene i 

Skistredet eller ”velferden på Lie”, var vi start- og slutt-punkt for 

vandringene samt serverte ertesuppe og kaffe og kaker underveis.  

Våren 2009 besluttet klubben å hjelpe våre nye landsmenn med å integrere 

seg i Skien. En henvendelse til NAV ble positivt mottatt og de foreslo at vi 

kunne ta kontakt med en nylig ankommet gruppe av bhutanesere som besto 

av 12 personer fordelt på 3 familier. Dette var kvoteflykninger som ikke 

hadde noe fedreland lenger, men som hadde oppholdt seg i 17 år i en FN-
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leir i Nepal. Foruten å samle inn materiell blant medlemmene ble det via 

midler fra klubben og bidrag fra NAV  kjøpt inn utstyr for over tyve tusen 

kroner.  

Det videre arbeidet har gått ut på å ta bhutaneserne med på ulike turer og 

aktiviteter. De har besøkt klubbens møter flere ganger. Gimsøy Inner Wheel 

har tatt bhutaneserkvinnene med på flere klubb- og Intercity - møter. Vi har 

fått flere tilbakemeldinger fra NAV og bhutaneserne at de er meget fornøyd 

med tiltaket. 

Opp gjennom de 50 årene har vi arrangert diverse innsamlinger og gitt gaver 

til en lang rekke gode formål. Nevnes kan: Handycamp, dialysemaskin på 

TSS, ulike prosjekter i regi av Inner wheel, ungdomsutveksling/mottak av 

stipendiater i Rotaryregi, RYLA-seminarer. 

To ganger har Gimsøy Rotary gitt en ShelterBox til kriserammede områder. 

En i 2010 til Haiti etter jordskjelvet og en i 2011til Japan etter tsunamien. 

Gimsøy Rotary gav i 1995,  som gave, et maleri av prost Gunnar Holtskog, 

malt av den kjente Kragerøkunstneren Tore Juell. Maleriet ble gitt fordi 

Gunnar Holtskog i mange år hadde et fast juleprogram i Gimsøy Rotary, og 

han ble utnevnt til æresmedlem. Maleriet henger i sakristiet i Skien Kirke.   

Bhutaneserne lager og serverer mat på en kameratskapsaften 
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Fra venstre : prost Gunnar Holtskog, Prost Kjell Rugkåsa og president Reidar Solberg 

Vår PDG (Past District Governor) Nils-Petter Svanholm bor nå deler av året 

i Durban i Sør-Afrika, og er fortsatt svært aktiv i Rotary. Han møter når han 

er i Sør-Afrika jevnlig i Amanzimtoti Rotaryklubb i Durban og har her vært 

sentralt involvert i et opplæringsprosjekt på Esizibeni Comprehensive High 

School i Kwazulunatal. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt hvor 

Utdanningsdepartementet i Sør-Afrika, Amanzimtoti Rotaryklubb, 

Bremerhaven Rotaryklubb i Tyskland og Distrikt 2290 i Norge har deltatt. 

 
PDG Nils-Petter og Kirsten Svanholm ved åpning av Esizibeni Comprehensive High School 
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Gimsøy har (delvis sammen med de andre Skiens-klubbene) hatt 

utvekslingsstudenter på besøk for et års opphold i Skien. Klubbene og 

mange familier har gjort en stor innsats for å gjøre oppholdet utviklende og 

lærerikt. Nevnes kan: 

 

Julie Newell, Ohio, USA, 1985/1986  

Terry Lunn, Vancouver, Canada 1987/1988 

Coraline Marion Alexe VAZ, Mècleuves, Frankrike 2011/2012 

Andrew Howard Maxwell, Alaska, USA 2012/2013 

 

  

Svein Hermansen forteller om Bangkok 
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Brannbil til Litauen 
 

Skien brannvesen skulle skifte ut flere brannbiler, deriblant en tankbil. 

Brannvesenet vurderte ganske tidlig etter oppløsningen av Sovjetunionen å 

kunne gi bort en brannbil til en av de Baltiske stater, men hadde ingen som 

ble vurdert som bra nok, - med unntak av tankbilen. Strengt tatt var ikke den 

bra nok heller, fordi den trengte en ny hovedramme. 

 

Mange ting falt på plass våren 2004, mens brannvesenet var i ferd med å 

skifte ut flere brannbiler, deriblant tankbilen. 

 

Gimsøy RK fikk gjenvisitt fra Kupiskis Rotaryklubb straks før 17. mai 

2004. Vilma Mažeikiene, som jobbet på rådmannskontoret i Kupiskis var 

president og med i følget var ordføreren i Kupiskis Leonas Apšega. 

 

Brannsjef  Guttorm Liebe tok initiativ overfor Skiens ordfører, og foreslo at 

Skien kommune sammen med Gimsøy RK skulle gi Kupiskis kommune en 

skikkelig gave i anledning besøket. Den ble symbolsk overrakt av ordfører 

Rolf Erling Andersen på Høyers hotell den 15. mai 2004, i form av et foto, 

og straks etter kom tankbilen kjørende ut på Rådhusplassen. 

 

 
Stolte mottagere av brannbilen sammen med Guttorm Liebe 

 



32 

 

 

På møte hos KUPIŠKIO ROTARY KLUBAS,  - Guttorm Liebe takkes for brannbilen. 

 

 

 

GSE (Group Study Exchange) deltakere fra Cornwall på omvisning på Skien Brannstasjon i 

2007 
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Barnehjem på Sri Lanka 

 

Høsten 1999 var Thor-Herman Thorsen på et seminar Sri Lanka arrangert av 

NORAD. Han besøkte da et barnehjem. Siden penger var et konstant 

problem for hjemmet reiste han spørsmålet om klubben kunne gi et bidrag. 

Fem hundre dollar ble bevilget og vi fikk et hyggelig takkebrev. 

Så i julen 2004 kom den store tsunamien i Asia, også Sri Lanka ble hardt 

rammet. 40 000 tusen ble drept og store materielle ødeleggelser fant sted. 

Klubben fikk tidlig i januar en forespørsel fra det samme barnehjemmet, om 

vi kunne være med å finansiere et nytt bygg. Klubben var enige om at det 

skulle vi gå inn for under forutsetning at NORAD ville stille opp. Svaret var 

positivt. Planer og budsjett for nytt bygg ble raskt oversendt fra 

barnehjemmets administrasjon, søknad til Norad ble utarbeidet. I 

begynnelsen av februar ble kr 767 000 bevilget under forutsetning at Rotary 

skaffet 10% i tillegg. Det kom bidrag fra personer i Skien og Skien 

kommune (3.500 kr) og  klubben  måtte påta seg å betale omkostninger i 

forbindelse med kontroll, regnskap med mer overfor NORAD. Dette ble å 

betrakte som vårt bidrag sammen med midler fra klubbkassa. 

I begynnelsen av mars ble grunnsteinen nedlagt og i september ble bygget 

innviet. Hjemmet ble kalt Norway House og ble en meget pen tilvekst til 

Peter Weerasekera Childrens Home. Bygget gir plass til 25 barn. 

I 2005 og 2006 fikk vi flere midler av NORAD og Rotary International via 

Matching Grant. I forbindelse med det siste hadde vi samarbeid med  Rotary 

Colombo Central. Disse midlene ble brukt til å kjøpe 4 mål som skulle 

nyttes til å dyrke frukt og grønnsaker samt til en del mindre forbedringer på 

hjemmet. 

Prosjektet strakk seg over tre år. I den perioden ble det i alt bokført en 

million tre hundre og elve tusen et hundre og femti kroner, hvorav 85% fra 

NORAD , 12% fra Gimsøy Rotary og resten 3% på Rotary International. 

Peter Weerasekera Childrens Home er verd et besøk der det ligger, ikke så 

langt fra Colombo. Der finner dere et pent bygg med vår klubbs navn ved 

inngangsdøren. 
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Thor-Herman Thorsen klipper snoren ved åpning av barnehjemmet 

  

Presidentens aften 2011 
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Personer tildelt Paul Harris Fellow av Gimsøy 

Rotary 

Navn År tildelt 
 Gløersen, Paul 1988 m/safir 

Gulliksen, Kolbjørn 1992 
 Holt, Harald 1992 
 Svendsen, Rolf 1992 
 Aasaaren, Einar 1995 m/safir 

Jonassen, Ben 2002 
 Svanholm, Nils-Petter 2005 
 Thorsen, Thor-Herman 2007 
 Becker, Sigurd 2007 
 Holtskog, Ragnar 2007 
 Holmberg, Kari Lise 2009 
 Liebe, Guttorm  2011 
 Kittilsen, Karl Fredrik 2012 
  

 

President Tore Bakken sammen med Sigurd Becker, Thor-Herman Thorsen og Ragnar 
Holtskog som fikk tildelt PHF i 2007 



36 

 

 

President Arne Kristiansen overrekker PHF til Guttorm Liebe i 2011 

 
President Knut Rutlin overrekker PHF til Karl Fredrik Kittilsen i 2012 
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Presidenter og Sekretærer 
1962/63 Gulliksen, Kolbjørn Bergstrøm, Jan 

1963/64  Ottar, Haldor Gjestvang, Birger 

1964/65 Gløersen, Paul Gjestvang, Birger 

1965/66 Svendsen, Gustav Gundersen, Erik 

1966/67 Coward, Gorgus Gundersen, Erik 

1967/68 Svendsen, Rolf Holtskog, Ragnar 

1968/69 Landro, Gustav Holtskog, Ragnar 

1969/70 Gjestvang, Birger Jarve, Birger 

1970/71 Gundersen, Erik Jarve, Birger 

1971/72 Norstein, Reidar Jarve, Birger 

1972/73 Holtskog, Ragnar Jarve, Birger 

1973/74 Aasaaren, Einar Jarve, Birger 

1974/75 Thorsen, Thor-Herman Hovi, Toralf 

1975/76 Kjær, Amund Høgli Hovi, Toralf 

1976/77 Christoffersen, Oscar Schelver, Erik 

1977/78 Grimsrud, Tor Schelver, Erik 

1978/79 Kogstad, Odd Schelver, Erik 

1979/80 Gade, Kjell Schelver, Erik 

1980/81 Hovi, Toralf Heimholt,Kåre 

1981/82 Schelver, Erik Heimholt, Kåre 

1982/83 Danielsen, Helge Aasen, Tore   

1983/84 Becker, Sigurd Feby, Egil 

1984/85 Holt, Harald Feby, Egil 

1985/86 Guddal, Arvid Folkestad, Lars H 

1986/87 Aasen, Tore Folkestad Lars H 

1987/88 Svanholm, Nils-Petter Jonassen, Ben 

1988/89 Rolf Erik Tanche 

Nilsen 

Jonassen, Ben 

1989/90 Folkestad, Lars H Haraldsen, H. Ragnar 

1990/91 Jonassen, Ben Haraldsen, H. Ragnar 

1991/92 Feby, Egil Løve , Olav 

1992/93 Klungseth, Kåre Løve, Olav 

1993/94 Haraldsen, H . Ragnar Evensen, Roar 
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1994/95 Solberg, Reidar Evensen, Roar 

1995/96 Hermansen, Svein Heimdal, Jon Terje 

1996/97 Evensen, Roar Evensen, Frode Vehn 

1997/98 Kittilsen, Tore Evensen, Frode Vehn 

1998/99 Liebe, Guttorm Klungseth, Kåre 

1999/00 Evensen, Frode Vehn Wendelborg, Bjørn 

2000/01 Pedersen, Thor Wendelborg, Bjørn 

2001/02 Midtgaard, Thor Wendelborg, Bjørn 

2002/03 Didriksen, Ørjan Evensen, Frode Vehn 

2003/04 Namløs, John Evensen, Frode Vehn 

2004/05 Solberg, Steinar Bakken, Tore 

2005/06 Alfsen, Jan  Kateraas Bakken, Tore 

2006/07 Andreassen, Arve Bergby, Sissel  Walseth 

2007/08 Bakken, Tore Bergby, Sissel  Walseth 

2008/09 Hasleberg, Harald Kristiansen, Arne 

2009/10 Bergby, Sissel Walseth Rutlin, Knut 

2010/11 Kristiansen, Arne Sveva, Hilde Wang 

2011/12 Rutlin, Knut Severinsen, Frank 

2012/13 Sveva, Hilde Wang Severinsen, Frank 

 

  

Einar Aasaaren har mottatt PHF m/safir. 
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Chartermedlemmer 
 

1. Overrettsakfører Jan Bergstrøm 

2. Grosserer Fredrik Bruun 

3. Overlege Thorolf Christiansen 

4. Siviløkonom Gorgus Coward 

5. Sivilingeniør Helge Danielsen 

6. Kallskapellan Sven Eeg 

7. Lege Paul Gløersen 

8. Fabrikkbestyrer Kolbjørn Gulliksen 

9. Rørleggermester Inge Haarbye 

10. Disponent Magne Helland 

11. Byggmester Harald Holt 

12. Boktrykker A. Høgli Kjær 

13. Lektor Gustav Landro 

14. Førstelærer Odd Midttun 

15. Disponent Per Nenseth 

16. Fabrikkbestyrer Haldor Ottar 

17. Driftsingeniør Gustav Svendsen 

18. Disponent Rolf Svendsen 

19. Kanalbestyrer Helge Talseth 

20. Disponent Birger Gjestvang Tobiassen 

21. Skogsjef Odd Venås 

22. Adm. Direktør Einar Aasaaren 

 

 

 

 

Medlemmer av Gimsøy Rotaryklubb 
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Jørn Adolphsen 

1993 

Jan Kateraas Alfsen 

1988 

Arve Andreassen 

1977 

   

Tore Bakken 

2001 

Sigurd Becker 

1966 (PHF 2007) 

Sissel Walseth Bergby 

2005 

   

Eivind Aarhus Bjørnsen 

2004 

Gudbrand Bolstad 

2007 

Kjell Gisholt 

1995 

   

Arvid Guddal 

1968 

Sultan Ali Rezai 

2012 

Lasse Haraldsen 

2004 
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Ragnar Haraldsen 

1984 

Kåre Heimholt 

1972 

Svein Hermansen 

1987 

   

Kari Lise Holmberg 

1995 (PHF 2009) 

Ragnar Holtskog 

1964 (PHF 2007) 

Morten Immerstein 

2004 

   

Tore Øystein Kittilsen 

1990 

Arne Kristiansen 

2006 

Guttorm Liebe 

1983 (PHF 2011) 

   

Tormod Henrik Lunde 

2008 

Iman Løvsjø 

2011 

Arne Jan Midgaard 

2007 
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Rolf Gunnar Momrak 

2003 

Anne Gørild Olavson 

2009 

Thor Pedersen 

1985 

   

Knut Rutlin 

2007 

Birger Røseth 

2011 

Frank Severinsen 

2010 

   

Reidar R Solberg 

1982 

Steinar Solberg 

1999 

Thorbjørn Solberg 

1994 

   

Nils-Petter Svanholm 

1982 (PHF 2005) 

Hilde Wang Sveva 

2008 

Thor-Herman Thorsen 

1968 (PHF 2007) 
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Kildemateriale 
Følgende materiale har vært sentralt ved utarbeidelsen av Gimsøy 

Rotaryklubbs 50-års jubileumsskrift. 

 

 Gimsøy Rotaryklubb 15 år – Et lite tilbakeblikk 

 Gimsøy Rotaryklubb 1962-1987, 25-års jubileumsskriv 

 Møte- og styrereferater fra Gimsøy Rotaryklubbs arkiv 

 Bidrag fra Gimsøy Rotaryklubbs medlemmer 

 Bilder fra Guttorm Liebes billedarkiv 

 

 

Jubileumskomite og redaksjon 
Leder :  Tore Bakken 

 

Medlemmer : 

Ragnar Holtskog 

Ragnar Haraldsen 

Arne Kristiansen 
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