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Rotarys formål:

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som 
grunnlag for all virksomhet, og spesielt viljen til:

Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre.

Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og 
bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet.

Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv.

Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et 
verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker 

forenet i idealet om å gagne andre.
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Charterbrevet
Charteret har mangeårig arkivar Gunnar Gulliksen tatt vare på sammen 

med en del andre gaver, premier og dokumenter.
Charteret henger i butikken til Gulliksen, Hallingdal Gull & Sølv
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Praktiske opplysninger
Styret i jubileumsåret:

President Mildrid I Nesheim

Sekretær Håkon Bøygaard

Kasserer Aud Ingunn Narum

Styremedlemmer:  Reidar Sviggum , Lornts Letnes, Randi Skredegård og 
 Jan Ove Wøllo.

Møtested:  Eidsgaard Hotel

Møtetid:  Mandag kl. 20.00

Antall medlemmer: 31

Jubileumsfestkomite: Randi Skredegård, Mai Britt Grøv og Mildrid Nesheim

Komite for jubileumsskrift:  Gunnar B Gulliksen, Kai Hansen, Ove Thorshaug og 
  Oddbjørn Viko.

Foto:  Randi Skredegård, Ove Thorshaug, Håkon Bøygaard, Ola Smeby

Forsidefoto:  Bildet viser Gol Stavkyrkje, stavkyrkja er også motivet i vimpelen
 vår, dessuten har klubben sponset inngangsdøra i stavkyrkja. 
 Foto: Håkon Bøygaard.

Sponsorer:  Hytta vår AS og Hallingdal Trykk A/S
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Til Gol Rotaryklubb sitt 40-års jubileum

Gol Rotaryklubb ble chartret i januar 1967 og runder i 2007 40 år.  Den både har 
vært og er fortsatt en aktiv og engasjert klubb.  I jubileumsåret er klubben vertskap 
både for en utvekslingsstudent og for et Group Study Exchange team.  Den har også 
vært arrangør av flere distriktskonferanser.

Klubben har gjennom årene hatt mange lokale prosjekt som har gitt positiv omtale 
i nærmiljøet.  Gol Rotaryklubb var tidlig ute med opptak av kvinnelige medlemmer 
noe som ga et positivt løft.  I jubileumsåret har klubben sin 4. kvinnelige president.

Jeg vil på vegne av Distrikt 2310 gratulere med jubileet samt ønske klubben en 
positiv fremtid.

Med hilsen
Asbjørn Lein
Distriktsguvernør

Distriktsguvernør 
Asbjørn Lein og 
president Mildrid 
Nesheim ved guvernør-
besøket i 2006.



6 Gol Rotary klubb 1967 - 2007

Gol Rotary Klubb 40 år!
Eg fekk ei litt spesiell kjensle da eg forstod at mitt presidentår også vart jubileumsår for Gol 
Rotary.
Eg har følgd Gol Rotary i snart 9 år. I 1998 vart dei første kvinnene tatt opp som medlem-
mer, og da vart vi dei første kvinnelege rotarymedlemmene i Hallingdal! Vi følte nesten vi 
var med på ein liten revolusjon. Eg er no den fjerde av oss 1998-kvinner som har president-
vervet i Gol Rotary Klubb. Det fortel mykje om Gol Rotary som ein open og inkluderande 
klubb, der vi kvinner vart tatt godt i mot og godt inkludert frå første stund. Og vi trivst!
Gol Rotary Klubb er ein aktiv og livskraftig 40-åring. Klubben har 31 medlemmer. Av dei 
er det 6 kvinner, så klubben er absolutt moden for eit nytt kvinneopptak. Stordelen av med-
lemmene er travelt opptatt med sine yrke, og klubben fungerer som han skal som samtale-
arena for utveksling av erfaringar og utfordringar mellom leiarar i ulike yrke.
Kva gjer Gol Rotary Klubb i jubileumsåret?
Internasjonalt er vi med på oppfordringa frå Rotary International om å arbeide for at verdas 
befolkning skal kunne få reint vatn. Vi er blitt med på eit prosjekt sett i gang av Sogndal 
Rotaryklubb om å  skaffe reint vatn og gode sanitærforhold for to barneskolar i Zululand 
i Sør-Afrika. Her har vi fått eit samarbeid med Gol skule der elevar teiknar og Gol Rotary 
auksjonerer bort teikningane.
Vi er og med på brilleprosjekt, der ein ved hjelp av optikarane på Gol, samlar inn brukte 
briller, som blir sendt til dei baltiske landa.
Lokalt har Gol Rotary sett i gang eit rusinfo-prosjekt retta mot ungdomsskole og videre-
gåande skole. Dette vart sett i gang i fjor, har eit kvileår i år av tidsmessige årsaker, men vil 
halde fram att neste år. 
Dessutan har klubben i mange år hatt eit samarbeid med Gol Røde Kors om natteravn-
vandring. Klubben plantar blomar utanfor omsorgsbustader kvar vår. Dette starta som ei 
jubileumsgåve ved 100-årsjubileet til Rotary International, og det held fram. Og vi har ”vår-
reingjering” i Sentrumsparken. Eg vil og nemne at klubben i fleire år har hatt kunstlotteri, 
der inntekta har gått til ulike formål i Gol, sist til tiltak for barn og unge.
Klubben er med på utvekslingsprogrammet til Rotary, og har med jamne mellomrom tatt 
i mot – og sendt ut – utvekslingselevar. I jubileumsåret har vi ein utvekslingsstudent frå 
Mexico, Ana Sarachaga Mora. Vi skal og ta i mot ei GSE-gruppe frå Canada i mai, som er 
på studietur i Norge.
Det viktigaste er likevel klubbmøta med samtalen rundt bordet og mange svært interessante 
fordrag om ulike emne.
Eg vil med dette helse Gol Rotary Klubb til lykke med jubileet, og ønskje lykke til med 
mange nye rotaryklubbår i Gol!

Mildrid Nesheim
President 2006/2007.
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GEILO ROTARYKLUBB    Geilo, 2. januar 2007 

Gol Rotaryklubb
V/president Mildrid Nesheim

Gratulerer med dagen!
2. nyttårsdag, litt av en charterdato, men den betegner vel at dere var ivrig etter å 
komme i gang.  I dag er det gått 40 år siden mine forgjengere i Geilo Rotaryklubb var 
med og fikk dere i gang, forhåpentligvis til mye hygge for medlemmene og til gavn for 
Gol og samfunnet rundt dere. 

I de år klubben deres har eksistert har samfunnsutviklingen gått med store og raske 
skritt.  Klubben er ikke som den ”en gang var”.  I 1998 fikk dere deres første kvinnelige 
medlemmer, faktisk ett år før oss på Geilo.  Jeg forstår at dere, som oss på Geilo, har 
fått nye visjoner inn i klubbarbeidet med den utviklingen og at den er med og bringer 
klubben videre.  Det er å merke seg at så vel Gol, som Geilo, hadde kvinnelige presi-
denter da Rotary i 2005 kunne feiere sitt 100 års jubileum med et fantastisk arrange-
ment i Ål kulturhus, en manifestasjon av Rotarys virke i Hallingdal. 

I Hallingdal har vi i dag fire Rotaryklubber og gjennom den nye organisering under 
guvernøren med assisterende guvernører, som oppfølger, er våre klubber kommet 
nærmere hverandre.  Regelmessig møter presidentene og andre støttespillere hverandre 
til utveksling av erfaringer og ideer.  Dette er til stor hjelp og vil ganske sikkert på litt 
lengre sikt styrke våre klubber.  Samtidig er det imidlertid grunn til å etterlyse større 
sosialt samarbeide.  I klubbenes første år var det regelmessige sosiale samlinger, noen 
knyttet opp til konkurranser av forskjellig slag mellom klubbene. 

Nå har vi fått ny bowlingbane på vårt møtehotell, Dr. Holms, så om ikke lenge bør vi 
kunne ta opp gamle tradisjoner og utfordre hverandre til edel kappestrid i bowling og 
kombinere det  sosial hygge for våre medlemmer og våre ledsagere.   Arrangementer av 
andre typer kan vi kanskje få i gang på Gol så vel som på Ål og Nesbyen.  

Inntil vi er klar for det er det meg en glede å kunne ønske Gol Rotaryklubb til lykke 
med de første 40 år og hilse fra vår klubb på Geilo. Chartringen har gitt resultater og 
fremtiden ser lys ut for Gol Rotaryklubb – Gratulerer med dagen!  

For Geilo Rotaryklubb
Jon-Andreas Kolderup 
President 2006 - 07
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Det var ikke så lett å starte opp en rota-
ryklubb i et lite bygdesamfunn som Gol 
i 1967. Banksjef Arne Aas i Gol spare-
bank hadde blitt oppfordret av bekjente i 
Hønefoss Rotary Klubb om å få startet en 
klubb på Gol. Folk visste nok mye mindre 
om hva Rotary var den gangen og det var 
mer hemmelig hva klubbene drev med. 
Aas hadde stor kontaktflate i sin jobb og 
han prøvde å få med seg medlemmer slik 
at det ble en representativ klubb. Oddb-
jørn Viko som er en av de tre gjenlevende 
chartermedlemmene fikk spørsmål om å 
bli med. Oddbjørn visste lite om Rotary 
og han spurte Arne om hva medlemskapet 
gikk ut på. “-Du kommer ikke til å angre 

på at du blir med” var det eneste Arne sa. 
Det har tydeligvis ikke Oddbjørn gjort for 
han er aktivt med i jubileumåret. De an-
dre to chartermedlemmene som fortsatt er 
medlem i klubben er Sten Markussen og 
Peder Rustberggard.

Charterfesten ble en meget høytidelig fest 
på Pers Hotell. Det var representanter fra 
Hønefoss, Drammen og Geilo tilstede og 
Geilo ble vår fadderklubb, de ble chartret 
20. juni 1962. Arne Aas ble charterpresi-
dent og han var også president året etterpå. 
Siden har presidentene sittet ett Rotaryår 
som er litt av ideen med at vervene skal 
rotere.

Charterfest på Pers Hotell
2. januar 1967

En del av chartermedlemmene samlet på charterfesten på Pers Hotell. Foto: Skredegård
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Det er to saker som har ført til stort en-
gasjement blandt medlemmene, nemlig 
møtetidspunkt og kvinnelige medlem-
mer. Det har alltid vært store diskusjoner 
når møtetidspunkt blir forsøkt forandret. 
Møtedagen var lenge tirsdag og tidspunk-
tet kl 19.00. De årene vi har holdt til på 
Eidsgård har møtedagen vært mandag kl 
20.00, noe som nok passer bra for de aller 
fleste. Det har alltid vært en kaffe/tekopp 
på møtene, men i perioder har det vært 
annen form for enkel servering som f.eks. 
et rundstykke. I jubileumåret er det kun 
en kopp kaffe/te på de ordinære møtene.

Kvinner i Rotary var oppe mange ganger 
både i klubben vår og internasjonalt. På 

70-80-tallet var Inner Wheel klubben 
meget aktiv og mange syntes det fikk greie 
seg. Nå er Inner Wheel Gol og Nesbyen 
slått sammen og noen golinger er fortsatt 
med der. I 1998 ble de første kvinnene 
medlem av Gol Rotary Klubb. Dette førte 
nok til at et par medlemmer fikk et ekstra 
påskudd for å si opp sitt medlemsskap. De 
kvinnelige medlemmene har beriket klub-
ben veldig og det hadde kanskje vært fare 
for klubbens fortsatte eksistens dersom 
kvinnene ikke hadde blitt med. Våre kvin-
nelige medlemmer har vært meget aktive 
og med årets president Mildrid Nesheim 
har allerede fire av dem vært president i 
klubben. 

Klubbsaker

De første årene ble møtene holdt på Pers 
Hotell der direktøren Per Herbrand Rust-
berggard var en av chartermedlemmene. 
Han hadde mange kontakter og skaffet 
ofte gode foredragsholdere som var på 
hotellet i annet oppdrag. Den første tiden 
var møtene meget høytidelige og klesko-
den var alltid jakke og slips. Dette har for-
andret seg gjennnom årene så nå kommer 
nok de fleste på møtene i det antrekket de 
bruker ellers den dagen. Ved Pers Hotell 
var det stadig utvidelser og møterommet 
ble etterhvert det som var ledig denne 
kvelden. Arkivet for de første årene ble 

også borte på en eller annen måte mens 
møtene ble holdt på Pers, derfor er det lite 
stoff å oppdrive fra de første årene. 

Møtestedet har siden blitt flyttet mange 
ganger. En periode var det peisestua på 
Gol Samfunnshus som ble brukt, senere 
den gamle helselagstugu ved helsetunet. 
Etter dette var det ca ett år på Pers Hotell 
igjen. Så ble det en periode på Senterka-
feen på Hallingsenteret inntil vi i 1987 
flyttet til Eidsgård Hotel der vi er idag. Vi 
møtes stort sett i peisestua, men bruker 
møtelokalet Fossen når vi har foredrags-
holdere som trenger audiovisuelt utstyr.

Omflakkende tilværelse
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Klubben har særlig de senere årene vært 
aktive med ungdomsutveksling. Vi har 
tatt mot studenter fra Australia, Amerika, 
Brasil og Mexico. I jubileumsåret har vi 
en student fra Mexico, nemlig Ana Sarac-
haga Mora , som går på Gol Videregående 
skole. 

Fra Gol har følgende vært på ett års utveks-
ling:
Tor Olav Sviggum Amerika
Georg Gulliksen Australia
Fredrik Medhus Brasil
Mari Frøysok Australia

Studentene som har vært hos oss har all-
tid holdt foredrag i klubben om seg og sitt 
hjemland. Det kan ofte være store kultur-
forskjeller mellom landet studenten kom-
mer fra og lille Gol langt oppi fjellheimen 
med vinter halve året, men studentene har 
stort sett greid seg veldig fint hos oss. De 
studentene fra Gol som har vært uten-
lands, har alltid vært på et møte og holdt 
et foredrag om sitt utenlandsopphold. Vi 
har inntrykk av at dette året har vært både 
lærerikt og fullt av nye opplevelser. Mange 
har fått seg venner for livet ute i verden, så 
vi oppfordrer alle som har lyst på et slikt 

Ungdomutveksling

Vi har ofte vært vertskap for GSE-team og ungdommer. Her en gruppe på 7 ungdommer fra 7 for-
skjellige land som fikk være med på fjelltur til Veslehorn en fin sommerdag i 2004
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utvekslingsår om å søke. Dessuten er det 
også veldig lærerikt å ha en student fra et 
annet land boende hos seg i noen måne-
der.

Vi har  ofte vært vertskap for GSE - Group 
Study Exhange team som har vært her 
noen dager. Dette er ikkerotaryanere mel-
lom 25 og 40 år som får en utenlands stu-
dietur på 4-6 uker der de kan få møte folk 
fra sin egen yrkesgruppe. Vi har da som 
regel tatt med gruppen på en vestlandstur 
med bl.a. Flåmsbanen som obligatorisk 

happening. Også i jubileumsåret skal vi 
være verter noen dager for en gruppe fra 
Canada. Fra Gol har vi sendt ut ein GSE 
student, nemlig Reidar Bakko som var i 
Japan.

At ungdomsutveksling kan føre til noe 
mer er Britt Smeby et godt eksempel på. 
Ho deltok på en ungdomsleir i Danmark 
i 1986 og traff der Andrew Johnston som 
stammer fra Skottland. Disse to ble gift i 
1995 og bor idag i London.

Britt Smeby og Andrew Johnston fant hverandre på en ungdomsleir i Rotaryregi.
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Gol Rotary Klubb har alltid vist stort en-
gasjement i lokalsamfunnet. Vi har deltatt 
på mange dugnader. Her nevner vi ryd-
ding på Renslotunet som en tid var stev-
neplass for Gol, utkjøring av ved til eldre 
i bygda, årlig vårrengjøring i sentrumspar-
ken, uteplanting på helsetunet og om-
sorgsboligene, utsetting av hvilekrakker i 
Golreppen. 

Et år var det storstilt vedhogging der inn-
tekten av vedsalget ble gitt til Gol Idretts-
lag til oppstart av lagsavisa Golingen som 
fortsatt kommer ut. Vi har utført dugnad 
i forbindelse med idrettsleker for utvi-
klingshemmede, innsamling av brukte og 
nye briller til folk i de baltiske landene, 

gitt støtte til ofrene i Darfur og til Røde 
Kors sitt arbeide i etterkant av tsunamien 
i Asia. Dessuten støttet vi Gol Stavkirke 
med inngangsdør og dugnadshjelp med 
skigardbygging ved den restaurerte Hesla-
foss kraftstasjon. 

Klubben startet i 2005 med et rusinfo-
prosjekt rettet mot ungdom, foreldre og 
lærere i bygda, der det bl.a. deles ut en 
folder. Dette prosjektet vil bli videreført 
framover. I mange år har vi deltatt i Gol 
Røde Kors sitt opplegg med nattevandring 
i Gol i forbindelse med de store festkvel-
dene for ungdom som bl.a. natt til 1. og 
17. mai.

Engasjement i lokalsamfunnet

Planting ved Helsetunet og omsorgsboligene er blitt en årlig dugnad for klubbmedlemmene.



13Gol Rotary klubb 1967 - 2007

Klubben har alltid prioritert det sosiale 
samværet. Vi har etter hvert innarbeidet 
mange faste sosiale tilstellinger gjennom 
rotaryåret. 
Presidentskifte med grillaften
Presidentskiftet foregår som regel i slutten 
av juni og da er dette en av de nedbørfat-
tigste tidene på året. Klubben har i veldig 
mange år hatt grillkveld med ledsagere på 
disse møtene. Grillkveldene blir da oftest 
arrangert i hagen hos en av medlemmene 
og gjerne på en fredagskveld. Da er det all-
tid god stemning med grillmat, god drikke 
og et obligatorisk lotteri som skaffer noen 
ekstra kroner til klubbkassa.
Julemiddag
På siste møtet før jul har klubben julemid-
dag for medlemmene. Da spiser vi julemat 
og hygger oss. Julemiddagen pleier også å 
ha et innbringende lotteri og som oftest har 
noen av medlemmene litt underholdning.
Torskeaften
I februar-mars holdes det hvert år torske-
aften for medlemmer med ledsgere. Dette 

er da en fredagskveld der det gjerne blir en 
svingom etter ett velsmakende måltid.

Rakfiskaften
Rakfisk er en matrett som har lange tra-
disjoner i Hallingdal. På åttitallet startet 
klubben med rakfiskaften i november må-
ned. Dette er også en festaften med ledsa-
gere og den er alltid like populær. De senere 
årene er det Birger Rustberggard og hans 
medhjelpere som har skaffet ekte fjellørret 
fra Flyvatn i ca 1300 meters høyde og den 
smaker alltid like godt.

Peiskvelder
Dette er kanskje de møtene der kamerat-
skapet blir utviklet. Her er 3-5 av medlem-
mene verter og dette går på rundgang i 
klubben. Vi har ett peismøte i høsthalvåret 
og ett i vinterhalvåret og oftest er da komi-
teene samlet slik at dette kan kombineres 
med komitearbeid. Da serveringen på disse 
peiskveldene etter hvert begynte å utarte 
seg til reneste etegildene, blir vertene nå 
oppfordret til å lage enkel servering.

Sosialt samvær

Klubben har mange faste spesialarrangement. Bildet er fra grillaften med presidentskifte i 2005 ved 
gamlestugu på Narum
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Tre chartermedlemmer er fortsatt med-
lemmer i klubben, nemlig Peder Rust-
berggard, Sten Markussen og Oddbjørn 
Viko. Vi har snakket med Oddbjørn om 
hans rotarymedlemsskap.

Hvorfor ble du med i Rotary?
- Det var på høsten 1966 at jeg fikk 
spørsmål fra Arne Aas om jeg kunne 
tenke meg å bli med i Gol Rotary. Dette 
var noe helt nytt og jeg hadde ikke det 
minste kjennskap til hva Rotary var og 

hva de drev med. 
Aas sa at jeg ikke 
ville angre på 
medlemsskapet . 
På den tiden var 
jeg ofte på møter 
i Drammen og 
var sammen med 
rotaryanere som 
også anbefalte 
meg å bli med, så 

40 års kameratskap i Gol Rotary Klubb

Denne furua ved Gol 
Helsetun ble plantet 
av medlemmene i 
Gol Rotary klubb. 
Som dere ser har 
den vokst seg stor og 
frodig. Det samme 
kan en si om klub-
ben, den er i høyeste 
grad oppegående i sitt 
førtiende år-
Foran er de tre 
chartermedlemmene 
som siden oppstarten 
fortsatt er med i 
klubben samlet. F.v. 
Oddbjørn Viko (73), 
Sten Markussen (72) 
og Peder Rustberg-
gard (86).
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jeg ble med fra starten.

Forskjeller på Rotary nå og i 1967 slik du 
opplever det.
- I begynnelsen og flere år framover var 
vi mere en lukket klubb, det var ikke 
vanlig å gå ut med hva klubben foretok 
seg. Det var utenkelig å gå på Rotary-
møte uten å kle seg om, og slips var en 
selvfølge. I dag kommer vi på møtene i 
det antrekket som passer oss best. Hel-
digvis har vi idag kommet dit at vi gjer-
ne vil fortelle om vårt arbeide og hva vi 
bidrar med for å gagne andre i form av 
pengegaver eller annen støtte.

Hvordan ble Rotarymedlemsskapet opp-
fattet av folk utenfor Rotary?
-Det var nok mye uvitenhet blandt folk 
og vi fortalte lite hva vi drev med, derfor 
ble vi kalt en snobbeklubb i lokalsam-
funnet.

Var det lett å rekruttere medlemmer ?
- Jeg tror faktisk det var lettere å rekrut-
tere medlemmer tidligere. I dag er det så 
mange organisasjoner som er ute etter 
de samme personene som oss. Det var 
ikke tillatt med kvinnelige medlemmer 
i Rotary før i 1989. Vi var forholdvis 
tidlig ute og fikk med flere kvinner fra 
1998 og har allerede hatt 4 kvinnelige 
presidenter. Mot alle spådommer viser 
det seg at det var en riktig beslutning 
å få med kvinner i Rotary, de gjør en 
glimrende innsats i klubben vår.

Hva har Rotary gitt deg i disse 40 årene?

- Rotary har gitt meg mye glede gjen-
nom disse 40 årene. Først og fremst et 
godt kameratskap i klubben. Jeg har 
også møtt mange rotarianere når jeg 
har vært ute og reist. Det er nok Ro-
tarynålen på jakkeslaget som har æren 
for mange nyttige bekjentskaper jeg har 
fått. Rotary har gjennomført en mengde 
prosjekter, men jeg føler at den største 
oppgaven som Rotary har satt igang er 
utryddelsen av polio. Rotary har vært 
pådriver i dette arbeidet med Polio-plus 
programmet og har bidratt med betyde-
lige beløp.

Polio kunne vært utryddet i dag, men 
det er noen land som nekter vaksine. 
Dette Polio-plus programmet føler jeg 
er det største jeg har opplevd i Rotary-
sammenheng.

 

Skiltet som viser giveren av treet.
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Gol Rotary Klubb har på disse førti årene 
deltatt på de fleste distiktkonferansene 
med president og sekretær. Men det som 
er en større bragd er nok at klubben har 
vært vertskap for distriktskonferansen hele 
fire ganger på disse 40 årene. 

Distriktskonferansen er avholdt på Gol 
slik:
3.-5.10 1969 Pers Hotell
4.-6.9 1981 Pers Hotell
25.-27.9 1992 Storefjell Høyfjellshotell
17.-19.10 2003 Storefjell Høyfjellshotell

Distriktskonferansene vi har avholdt har 
vært en hel weekend der mange har møtt 
med ledsagere. Dette har vi fått meget 
gode tilbakemeldinger på. Når konfer-

ansen blir arrangert i Oslo-området blir 
det ofte mer oppstykket. Folk bor hjemme 
eller på forskjellige plasser og det blir ikke 
så mye sosialt som på et hotell litt unna det 
sentrale østlandsområdet. De første årene 
var distriktene sammensatt på en annen 
måte enn nå. Da var Buskerud, Oppland 
og Hedmark ett distrikt, nemlig nr 130. 
Etter omorganisering i 1991 har vi tilhørt 
distrikt 2310 som omfatter Oslo, Asker, 
Bærum og Buskerud. I jubileumsåret er 
det 60 klubber i distriktet med ca 2600 
medlemmer hvorav ca 11% kvinner. For 
første gang er guvernøren fra Hallingdal, 
nemlig Asbjørn Lein fra naboklubben vår, 
Nesbyen Rotaryklubb.

Distriktskonferanser

Fra åpningen av distriktskonferansen på 
Storefjell i 1992. President Ove Thorshaug 
holder velkomsttalen, Guvernør Roy Johan-
sen til høyre.

Fra middagen under dis-
triktskonfeansen på Storefjell 
i 2003.
Guvernør Fritz Huitfeldt 
overrekker en bjelle til 
president Alexander Ferner. 
Rotarylegenden Alf R. Bjercke 
foran til venstre.
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Gol Rotary Klubb utnevnte sin første 
PHF i 2006. For å utnevne en PHF må 
det være innbetalt minst 1.000 dollar til 
Rotary Foundation. Rotarymedlemmer 
kan gjerne enkeltvis betale inn et slikt be-
løp og få utmerkelsen PHF. Dette er lite 
brukt i Norge, men bl.a. i USA der slike 
donasjoner er vanlig finnes det mange ro-
tarianere som “kjøper” seg PHF. 
Dersom en betaler inn større be-
løp kan en få PHF med fra en til 
fem safirer og ved innbetaling av 
8.000-10.000 dollar kan en få en 
til tre rubiner.
Det som er mer vanlig i Norge er 
at en påskjønner en ikkerotarya-
ner med PHF. Da må klubben 
ha innbetalt minst 1.000 dollar 
og kan da søke om å utnevne en 
PHF. Den som dekoreres med 
PHF skal gjerne ha gjort en stor 
samfunnsgavnlig frivillig innsats. 
PHF utmerkelsen består av en 
medalje med diplom og et merke 
til å ha på jakkeslaget.
På klubbmøtet mandag 29.mai 
2006 hadde vi invitert Gol og 
Nesbyen Inner Wheel der As-
laug Auråker eller søster Aslaug 
som de fleste kjenner henne som 
er medlem. Hun var helsesøster 
i Gol i nesten 30 år, medlem av 
helselaget, fylkesstyret, eldrelaget, 
frivillighetssentralen, historiela-
get, bygdearkivet, diakoniutval-
get og hørsellaget og har hatt vik-

tige verv i de fleste lagene. Derfor var det 
en meget verdig kandidat som ble tildelt 
PHF på dette møtet. Aslaug takket og sa 
noe som ofte er betegnende for folk som 
gjør en slik innsats som henne: “-hadde je 
visst detta, så hadde je itte kømmi.”

Paul Harris Fellow (PHF) 

Aslaug Auråker og president Randi Skredegård 
med PHF-medaljen.
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Geilo var den første klubben i Hallingdal og 
charterdatoen her er 20. juli 1962, Nesbyen 
kom 9. mars 1968 og Ål 15. oktober 1991. 
Det har av og til vært avholdt felles møter 
med klubbene, men noe skjeldnære de se-
nere årene. Men ett årvisst arrangement har 
pågått siden på 70-tallet, nemlig skytekon-
kurransen mellom Gol og Nesbyen. Det var 
Torleiv Sundre hos oss og Harald Svenkerud 
som var pådrivere og ildsjeler til denne kon-
kurransen. Nesbyen tok den første vandre-
pokalen, mens vi tok den andre, den gjekk 
over 7 år og vi hadde til slutt 5 napp. Den 
tredje pokalen går nå og Gol tok årets napp 
med 5 poeng mer enn Nesbyen. Dessuten 
hadde vi for første gang damer med på la-
get, nemlig Mai Britt Grøv, og utvekslings-
student Ana skjøt for første gang i sitt liv. 
Vi har spilt fotball mot både Geilo og Nes-
byen og vi har avholdt bowlingkonkurranse 
mot Nesbyen.

Markering av Rotary sitt 100 årsjubileum 23. 
februar 2005.
Alle klubbene i Hallingdal gikk sammen 
om en felles markering av jubileet i Ål Kul-
turhus med vel 300 tilhørere. Det var et all-
sidig program med musikk av ulike slag og 
dans av ungdommer med breakdansgruppe 
fra Nesbyen og hallingdansere fra Ål. Som 
kveldens høydepunkt hadde vi fått tak i 
prest og forfatter Karsten Isachsen og eien-
domskongen Olav Thon som fortalte og 
samtalte fra sine “rike” liv. Øyvind Kvile fra 
Geilo hadde fått med seg svigersønnen Odd 
Nordstoga som avsluttet det hele med noen 
låter fra CD-en han er blitt landskjent for. 
Etter forestillingen var det felles koldtbord 
med ca 60 Rotaryanere og gjester. Over-
skuddet på ca 25.000 kroner gikk til Skifes-
tivalen for psykisk syke som arrangeres årlig 
på Geilo.

Samarbeid med de andre klubbene i dalen

Fra en av de mange skytekonkurransene med Nes-
byen og Gol Rotary Klubber. Bildet er fra 1983.
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1966-67: Arne Aas 
1967-68: Arne Aas 
1968-69: Olav Akerlie 
1969-70: Sten Markussen
1970-71: Peder A Rustberggard
1971-72: Asle A Hesla 
1972-73: Kåre Hauge Nilsen 
1973-74: Karl Johan Jacobsen 
1974-75: Torstein Fekene
1975-76: Torleiv Sundre 
1976-77: Per Herbrand Rustberggard 
1977-78: Gunnar B. Gulliksen
1978-79: Jens By 
1979-80: Tor Bergersen
1980-81: Tor Kleive
1981-82: Olav Lilleaas 
1982-83: Ola Husum Smeby
1983-84: Sverre Winter-Larsen 
1984-85: Asbjørn Windingstad
1985-86: Jan Erik Mortensen
1986-87: Erling Hagen

1987-88: Arvid Kommandantvold
1988-89: Trygve Hildebrandt
1989-90: Reidar Sviggum
1990-91: Birger Rustberggard
1991-92: Øistein Andersen
1992-93: Ove Thorshaug
1993-94: Olav Medgard
1994-95: Haldor Grøseth
1995-96: Svein Storla
1996-97: Truls Helweg
1997-98: Lornts Letnes
1998-99: Olav Opheim
1999-00: Steinar Medhus
2000-01: Oddbjørn Sletto
2001-02: Vita Simon
2002-03: Arnfinn Rustberggard
2003-04: Alexander Ferner
2004-05: Aud Ingunn Narum
2005-06: Randi Skredegård
2006-07: Mildrid I Nesheim

Presidenter de første 40 år

Følgende var chartermedlem-
mer i Gol Rotary Klubb:
Aas, Arne
Akerlie, Olav
Christoffersen, Per
Eidsgård, Wilhelm
Frøysok, Odd
Gjengedal, Egil
Haraldseid, Sigurd
Hauge-Nilsen, Kåre
Hesla, Asle A.
Hesla, Asle K.
Jacobsen, Karl Johan
Kveim, Sigmund

Lindheim, Magnar
Markussen, Sten
Rugland, Kjell
Rustberggard, Peder
Rustberggard, Per Herbrand
Rustberggard, Torstein
Selmer, Thorvald
Stake, Arnfinn
Storla, Ola
Storla, Sander
Sundre, Thorleif
Søndreli, Arvid
Viko, Oddbjørn

Chartermedlemmer

Oddbjørn Viko, Sten Mark-
ussen og Peder Rustberggard 
er fortsatt med i klubben.
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