Asker Rotary 60 år: 1955 – 2015
Forord av presidenten
Dette skriftet er laget til
markeringen av Asker Rotarys 60
år. Klubbens medlemmer har
møttes ukentlig i alle disse årene
og har delt yrkeserfaringer,
samarbeid om felles prosjekter og
utviklet vennskap på tvers av
yrkesgrupper, alder og kjønn. Dette
fellesskapet har bidratt til å
videreutvikle lokale og
internasjonale prosjekter, og til å
støtte tiltak i lokalsamfunnet vårt.
En rotaryklubb er en del av en verdensomfattende bevegelse som i
2015 har eksistert i 110 år. I den forstand tilhører Asker Rotary et
nasjonalt og internasjonalt fellesskap der hovedideen er å skape
nettverk mellom ulike yrker og utdanning. Etikk i yrkeslivet er et
bærende element i dette nettverket og innsatsen er på tvers av
yrker, landegrenser, kultur, religion, kjønn og alder. Rotary er også
engasjert i veldedig arbeid og prosjektet «End Polio Now» er
verdensomfattende og det mest kjente. Rotarianere er med rette
stolte av å ha bidratt vesentlig til at denne alvorlige sykdommen er
på retur, og forhåpentligvis snart utryddet på verdensbasis. Motto

til verdenspresidenten i Rotary International Gary Huang i
jubileumsåret «Light Up Rotary» er en oppfordring til å spre
kunnskapen om Rotarybevegelsen til resten av samfunnet. På
lokalt nivå er de ukentlige møtene med foredrag fra mange ulike
samfunnsområder et viktig bidrag til vennskap og fellesskap for
klubbens medlemmer. Alle Rotarys oppgaver driftes på omgang, noe
som bidrar til at medlemmene får nærhet til klubbens prioriteringer
og utvikling. Vi har chartret oppstarten av de to andre
rotaryklubbene i Asker og ønsker ﬂere interesserte velkomne på
våre mandagsmøter! Tusen takk til de som har bidratt til å lage
jubileumsskriftet som er en oppfølging av tidligere markeringer og et
av klubbens bidrag til å «Light Up Rotary» . Tone Skodvin

Styret i jubileumsåret

Distriktsarrangementer
Aktiviteter og prosjekter

Bilder fra 50-årsjubileet
[metaslider id=119]
Klubben har vært engasjert i mange sosiale prosjekter både lokalt,
nasjonalt og internasjonalt. Støtte til Kofoedskolen i Oslo som ble
innvidd i 1957. Støtte til Hjemmet for døve på Nordstrand i 1972. I
1980-årene bidro klubben med økonomisk og praktisk hjelp til Asker
Helsesportsenter’s padleaktivitet for funksjonshemmede ved
Ulvenvannet. Klubben hadde i ﬂere perioder faste hyggekvelder med
underholdning på aldershjemmene i Asker, og vi har stilt med
foredragsholdere til arrangementer ved Asker eldresenter.

Ungdomsprisen
I 1968 ble det innstiftet en ærespris som årlig skulle utdeles til
personer som hadde lagt ned et stort engasjement og arbeid for
ungdom i frivillige organisasjoner. Prisen består av et gravert sølvfat
og et diplom og overrekkes på sommerfesten. Følgende har mottatt
prisen:
1968/69
1971/72
1972/73
1979/80
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96

Christian Jacobsen, Asker skiklubb
Marie og Ragnar Bang, KFUM
Fru Servan(sen) og Alf Sole, Asker hjelpekorps
Jan Mathiessen, Børsholmen
Karl Løssnæs, ungdomsarbeid i Holmen
Ole Brenna
Reidar Oftebro, Holmen IL
Ragnar Simonsen, speiderarbeid
Astri og Erling Servan, kristelig ungdomsarbeid
Per Muren, speiderarbeid
Berit og Thorvald Larsen, Asker skiklubb
Bjørn Swanstrøm, Asker jeger og ﬁskeforening
Øystein Øverby, Heggedal idrettslag
Roelf Iuell, svømming
Reidar Skorpen, Asker basket klubb
Astrid Guttormsen , kordirigent
Thoralf Dehli , konﬁrmant-arbeid
Bente Bjanes, Asker turnforening

1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14

Per R. Eek, Holmen IF
Brit Skahjem, Asker helsesportlag
Arnﬁnn Marsteinstredet, Asker skøyteklubb
Ellinor Allergoth, Asker turnforening
May Christoﬀersen, langrennstrening
Annelene Sett Gjessing, teateraktivitet for barn og unge
Synnøve Sogge, skolerevy Asker videregående skole
Trond Børresen, speiderarbeid
Ditlef Christiansen, Asker Seilforening
Judith Fosse, Asker Skiklubb håndball
Anne Kristin og Bjarne Budal, Frisk alpin
Svein Kristian Tjelle, Asker skiklubb, fotball
Ericka Schwarz, ﬂyktningearbeid
Knut Støle Hanssen, speiderarbeid
Stein Ridder-Nilelsen, Asker Skiklubb, fotball
Holm Holmsen, Holmentroll
Espen Jahren, Asker Skiklubb, friidrett
Anders Østeby, speiderarbeid

Jazzkonserter med Magnolia Jazzband ble arrangert i Østenstad kirke
i perioden 1994 – 1998. Overskuddet ble gitt til Asker Røde Kors
Hjelpekorps, Venner av Bærum Sykehus, Kirkens felttjeneste –
Varmestua og Asker Helsesportlag. Maudprosjektet:I 2001 startet vi
et samarbeidsprosjekt med Asker museum om opprettelsen av et
Maud-museum i Vollen. Utstillingen, som ble åpnet våren 2002, viser
bl.a. en modell av båten, bilder fra dens ferder og autentiske møbler.
Utstillingen og en ﬁlm om Maud-ferdene ble vist under åpningen av
Askers ny kulturhus høsten 2004.

Nåværende prosjekter
Organisasjonsform

Komitéene og deres oppgaver:

