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EN VÅRLIG HILSEN FRA PRESIDENTEN 
 
Når nå første tertial av året er passert, er det vel på høy tid at presidenten i Det Norske Senat gir tilkjenne at han 
fortsatt puster og til og med rører på seg. Vinterdvalen er så absolutt over og mens sevjen igjen stiger i gamle 
kropper, trærne grønnes, blåveisen avblomstres og russefeiringen er ubønnhørlig og aldeles øredøvende i gang, 
kan vi bare konstatere at våren er her.  
Utepilssesongen har også startet, for de som ikke skremmes bort av kr. 70,- for en snau halvliter. Det er mye å 
glede seg til i den tiden som nå står foran oss. Ikke bare ute i naturen eller på uterestaurantene, men også i våre 
sammenhenger. 
For de som vil vite detaljene. Er det bare å klikke seg inn på vår hjemmeside: www.jcisenate.no 
Den er så oppdatert som opplysningene til Jan B. Sørensen er. Jo mer stoff han får og jo mer aktuelt dette er, jo 
bedre blir sidene. 
Presidenten må innrømme at han nok er sterkt medskyldig i at noe av stoffet trenger å aktualiseres. Tiden frem 
til påske bar preg av nattjobb, søvn og mat. Nu har imidlertid min arbeidssituasjon endret seg slik at jeg er i fase 
med de fleste andre og som enda ikke har nådd pensjonsalderen. Dette medfører at presidenten nok vil bli både 
mer synlig og hørbar i tiden fremover. Man kan bare konstatere at netter, kanskje bortsett fra i festlige 
senatorsammenhenger, egner seg best til søvn. Dagtid, når det stort sett er lyst, er til for aktive gjerninger som 
vil gi oss midler til livets opphold og statens bankkonto. 
Apropos Jan B. Han skal ha stor takk for jobben med å få våre hjemmesider opp og stå. Etter hvert som de også 
vil begynne å fungere i henhold til intensjonene, vil disse bli vårt viktigste medium for kommunikasjon. Kanskje 
også vil det helt erstatte papirmediet? De erfaringer dette året vil gi oss, kan være med på å gi svar til dette. 
Informasjon til Jan B kan sendes ham på e-post adresse: janb@chello.no.  
Sammen med disse Efterretninger er også vedlagt en bankgiro. For den nette sum av tilsvarende beløpet for 3 
utepils på Aker Brygge, gis man anledning til å delta på Senatets årsmøte med stemmerett. Samtidig bidrar man 
til Senatets øvrige sysler som, selv om de ikke er så mange og ressurskrevende, allikevel pådrar seg noen 
økonomiske forpliktelser. Bjørn Conradi styrer fortsatt våre penger og regnskapene saumfares av en senator 
med samme navn og senatornummer. 
 
 

 
      
SENOTIUM 2002 

 
At det også i år blir avholdt et senatortreff i Presidentens umiddelbare 
geografiske omgivelser kommer sikkert ikke som en bombe på de fleste.  
Forberedelsene er i gang. Dato og sted er bestemt. Ønsker du derfor å møte nye, 
og gamle senatorvenner bør du holde av andre helg i september.  
Vi samles på Holmen Fjordhotell fredag 13. september og vil i løpet av 
weekenden kunne prate sammen, spise godt i hyggelig lag, få en dose faglig 
innslag og oppleve at Bærum er mye mer enn bygda for de veletablerte og velstående.  



Den neste utgaven ev disse Efterretninger vil gi dere fullt program. 
 
JCI Headquarters har altså flyttet! 
For de som kanskje ønsker å besøke hovedkvarteret til JCI, så har det nå definitivt flyttet fra Coral Gables.  Her 
er litt informasjon om det nye stedet. Hvorfor de måtte flytte fra solrike og nærmest subtropiske Florida når de 
allikevel må bygge et nytt hovedkvarter, vet ikke jeg. Gode grunner har de sikkert hatt. Penger vil det koste – 
selv om de nå kommer i nærheten av organisasjonens amerikanske fødested. 
 
 
Until the new permanent Headquarters is built and open for business, you can contact the provisional JCI 
Headquarters:  
 
Address :     Phones: 
Junior Chamber International   1-636-449-3100 
16120 Chesterfield Parkway West, Suite 250 1-800-905-5499 (from U.S. only) 
Chesterfield, MO 63017, U.S.A. 
 
 
Fax:      Website: www.juniorchamber.org 
1-636-449-3107 
 
Key email addresses: 
JCI Secretary General Benny Ellerbe: JCISG@aol.com  
JCI Foundation Coordinator Lillian Chien: foundation@jcimail.com 
 
St. Louis JCI Headquarters  
******************************* 
 The St. Louis temporary JCI Headquarters, which occupies a 4,000 square feet area, is operating fully. We 
have upgraded our Internet capacity with a T-1line to allow faster computer online operations. Enough 
equipment and officefurniture has been transported to St. Louis to allow full operations.  
 
The New Headquarters  
=================== 
 An architect and civil engineer for the new building, Rod Callies, has been contracted. He is drafting the first 
drawings for the JCI Headquarters based upon our requirements. Volz Engineers, one of the largest firms in 
the United States, is handling our applications and site work with the City of 
Chesterfield. 
We have received the Pledge Agreement from Sachs Properties granting the two acres of land to JCI to build 
our new headquarters. The site is valued at nearly US$2 million. The only conditions are that we start 
construction within 24 months and that, if we sell within ten years, Sachs has first right to match any offer for 
the building. 
 
 
 
ALTERNATIVT HOTELL FOR DEG SOM SKAL TIL ISTANBUL: 
 
Hej vänner senatorer, 
Jag har idag varit på min resebyrå och funnit ett hotellalternativ - 
förstaklasshotell, som jag tror ligger nära senatorshotellet -i alla 
fall ligger det vid samma park. Priset på rummet utan frukost är 800 
SEK + deras olika skattetillägg 18% samt13%, vilket är  blkir ca 
1100SEK per natt. Det är betydligt billigare än 250 dollar per natt, 
som senatorshotellet kostar. För de pengarna kan man åka en himla  
massa taxi, om man nu måste göra av med dem och om vandringsmetrarna 
blir för många. 
Dessutom fann jag att jag kan unna mig lyxen att stanna en natt längre, 
då skillnaden på hemresa på måndag i stället för söndag är just 800:-. 
Så varför inte? Detta är ett SAS-alternativ.  
Bara för att Ni ska få lite input och push inför EC. 



 
Kram Åsa 
asa.johansson@oreline.net 
 
 
> http://www.divanoteli.com.tr/english/index2.htm 

Hei! 
 
Er du allikevel i Oslo siste onsdag i måneden, hvorfor ikke spise middag sammen med senatorkolleger?  Hvis 
ikke annet blir bestemt, er det bestilt bord på Dinner i Stortingsgt. fra kl. 17-20. For flere og mer detaljerte 
opplysninger ta kontakt med senator # 55027 Ingunn M. Ruud: e-post ingunn.m.ruud@visma.no. 
 
 

 

 
 
 
 
DoD og enda litt til 
Nottingham, 10.-13. januar 2001 
 
 
Når en engelsk Senatspresident trer av, skjer det 
med manér og trommevirvler ved en såkalt ”DoD” - 
en Drumming Out Dinner, sannsynligvis verdens 
lengste, da programmet varte fra  torsdag kl. 17:00 
til søndag kl. 12:30. Den som skulle ”trommes ut” i år var Clare Ashton, et dyktig og elskelig vesen som 
mange av oss har kjent i mange år. Derfor var det mange norske bloody foreigners som vertskapet kjærlig 
kaller sine utenlandske gjester: Bjørn H. Oterholt, Bjørn og Tone Conradi, Erik Kleiven, Aud Fredriksen, Knut 
Irgens, Sigrun Sømme, Hans Jørgen Sundseth-Johansen og kronikøren. 
  
De fleste av oss ravet opp midt på natten for å nå et tidlig fly til Kastrup og videre til Birmingham hvor vi 
landet i 10-tiden. Så fulgte 1½-times busstur i skylaget som lå 37 cm over bakken. Da vertskapet ikke ønsket oss 
velkommen med et glass ”bubbly” i bussen, var vi forberedt på det verste, men da viste BC sitt sanne jeg og 
edelmot ved å sprette et par av sine egne flasker. Honnør fra deres kronikør! Deretter gikk vi i kloster. 
Hotellet, Breadsall Priory, var et modernisert kloster i landlige omgivelser, vel en halvtime vest for 
Nottingham og vel 15 min. nord for Derby ved liten trafikk.  
  
I 17-tiden ble vi busset til Nottingham til en god og enkel middag på ”Petit Paris” før vi inntok Nottingham 
Playhouse for å se en pantomime om ”Dick Whittington”, fattiggutten som både ble rik og Lord Mayor of 
London, og som mange av oss kjente fra engelsken i barneskolen. Forestillingen ble en ny opplevelse for oss 
som er vant til ”normal” pantomime (cfr. ISO 9000) hvor skuespillerne ikke sier et ord. Her sa, sang og ropte 
de en hel masse, og mye var basert på dialog med et innsatsvillig publikum som ble servert en vill blanding av 
nye og gamle sanger med nye tekster, dans og slapstickhumor. Grei til sitt bruk, men neppe noen eksportvare. 
Jeg lyttet til kroppens signaler, og de sa at jeg trengte en god lur. Jeg var ikke den eneste av oss som ikke 
visste om 1. akt var god. Annen akt var bedre, men da den stort sett foregikk rundt og i fire senger, ble det 
plutselig krevende igjen. Og innholdet var så forskjellig fra originalen at hvis Dick Whittington hadde levet i 
dag, ville han nok snudd seg i graven… Det var godt å komme hjem til en lun Senatorbar med peis og dype 
stoler. 
  
Fredagens program startet tidlig. De som kunne spille golf og derfor ikke syntes det var hyggelig nok sammen 
med oss andre, dro ut for å slå ball før kl. 9. Vi andre ble ønsket velkommen i bussen av King John, European 
Senate Chairman Werner Uhlmann, som var ikledt sort kappe og langhåret sort parykk og aldri har sett mer 



utrivelig ut. Etter i 1½ times tur nordover kom vi til Sherwood Forest hvor vi ble møtt av Sheriff of 
Nottingham - skurken i stykket om Robin Hood - i Mike Ashtons skikkelse. I skogen ble damene overfalt av 
røvere (Senatorer i 1100-tallskostyme) hvis kvinner etterpå serverte varm gløgg ved den store eika som var 
Robin Hoods hovedkvarter sist på 1100-tallet. Nå så den skrøpelig ut og bare den nederste delen av den enormt 
tykke stammen sto igjen. Det er første gang jeg har sett et trær med krykker - jernbjelker som støttet opp de få 
grenene som var igjen. Så kjørte vi til Southwell Minster, en praktfull gammel kirke hvor vi spiste lunch i 
”uthuset”, - en meget pompøs hall hvor presten holdt en meget kort og morsom tale for Clare. 
   
Så bars det rett hjem til et hastig kostymeskift før ble vi fraktet til The County House (rådhuset) i Nottingham 
hvor The Lord Mayor (tidligere The Sheriff of Nottingham - dere husker ham?) tok imot i tresnutet hatt og 
en praktfull kappe. Sammen med the Mayoress sto han i trappen og håndhilste på alle mens Mike Ashton 
(uten jukselapp!) presenterte alle de vel 200 gjestene for dem. Etter et glass og en kort tale skiftet 
borgermesteren til Robin Hood-antrekk for å bli med oss resten av kvelden ”- and after this you can call me 
Roy”. Middagen ble inntatt i en stor pub, ”The Tales of Robin Hood”. Det var også kvelden for 
presentations av godord og gaver til Clare fra engelskmenn og ”bloody foreigners”. Aud representerte oss på 
en utmerket måte. ” Og så var det dans etterpå, og en godnatter i Senator-barens lune vrå. 
  
Man skulle ikke tro det var et program for gammelt folk, for alt 0930 lørdag morgen var vi på vei til 
Nottingham. Og det var både sol og litt varme da vi med kyndige guider la ut på pub crawl til byens eldste 
pub’er som har noen imponerende grotter i kjelleren. Nottinghams (og Englands) eldste vertshus, ”Ye Olde 
Trip to Jerusalem”, var fra 1198! Byen må være et eldorado for ghosts, for vi fikk utpekt en rekke puber og 
hus som jevnlig ble hjemsøkt av spøkelser. Men bortsett fra det var det lite som fikk Nottingham til å ligne på en 
ghost-town. Byen blomstrer og vokser, men en pietetsfull modernisering ga inntrykk av en by med både sjel og 
sjarm. 
  
Kl. 15 var det Afternoon Dance Party. Her var det både lek og dans og en imponerende opptreden av den for 
anledningen etablerte BJC Senate’s Free Dance Group i kostymer álà Place Pigalle. I 17-tiden var det 
Bumble Bee Party i pool’en, og kl. 19 bussavgang til Pride Park, Derby ”Rams’” flotte nye stadion, hvor vi 
hadde The Drumming-Out Banquet i The Pirelli Suite. Vi har sponsorrom på Lerkendal også, men neppe 
noen som er store nok til middag for over 240 gjester. Vi ble møtt med cocktails og et 15 manns militært 
taffelmusikkorkester, The Band and Trumpeters of the South Nottinghamshire Hussars Yeomanry and 
East Midlands Army Cadet Force(!) hvorav 4 trompeterer fra tid til annen dukket opp og spilte de 
nødvendige fanfarer. Da vi gikk til bords, fikk vi utdelt lårkorte ”pappsmekker” utformet som 
sykepleieruniformer, så da æresgjesten, nurse Clare, kom inn under trompetfanfarer, ble hun møtt av ca. 240 
”kolleger”.  
  
Den femretters middagen ble ledet av toastmaster David Slade i skarlagensrød foxhunter jacket. Blant 
talerne var også den uforskammet kropps- og åndsfriske Senator #667 Leon Jessell som fikk meg til å føle meg 
meget ung. ”Group A” fra Nepal var blitt samlet ved ett bord, og noen hadde diktet en sang helt i tråd med vår 
nepali tradition (dvs passet ikke helt mht rim og linjelengde), som ble fremført - også i nepali tradition - ved 
at alle sang i sin dur og uten smålige hensyn til kryss og b. Høydepunktet ved midnatt var å flytte 
presidentkjedet fra avtroppende Clare til påtroppende Paul Hill fra Canterbury, åstedet for neste Drumming-
Out. Så bars det hjem til Senatorbaren hvor personalet syntes det fikk være nok kl. 04.00. Noen nordmenn med 
lakenskrekk, noen oppegående og noen oppesovende, klarte seg likevel frem til kl. 05:15. Søndag var det 
champagne reception allerede kl. 09:30, tett etterfulgt av Senators’ Brunch med opptreden, taler og 
farewells. Dermed var det hele ferdig. Jeg også… 
 
Konklusjon:  
Til tross for mangel på bubbly  i bussen ved ankomsten ble det en storslagen helg som langt flere nordmenn 
burde deltatt på! Trøsten er at det er bare et år til neste gang.  
 
Ole Jacob Raad 
#8552 
Kronikør 
 
 



 
 

CRAYFISH PARTY - HALMSTAD 
 
Kreps – golf og en god anledning til å dyrke samvær med nye og gamle senatorvenner i hyggelig lag. Årets 
evenement avholdes i tiden 9. til 11. august. 
Nærmere informasjon vil komme i neste utgave av Efterretningene. 
 
 
 
 
 

JCI World Congress 2002  -  
 

LAS VEGAS  - 24th – 28th November 2002 
 
 
The JCI World Congress will be held in one of the most famous cities in the World.  Las Vegas, the home of 
Gambling, Casinos, Fun, Casinos, Fun, oh and Casinos 
 
6000 delegates from all over the World are expected to attend this amazing meeting. 
 
The whole Congress is being held at the MGM  
 
The cost of the rooms at the MGM are $109 per night + tax of 9% (NO BREAKFAST) but I have obtained 
alternative accommodation, which is less expensive. 
ACCOMMODATION 
 
One behalf of many Local and National Chambers as well as many Senators I have negotiated with the Hilton 
Group a superb rate with the Hampton Inn Tropicana which is conveniently located a few minutes walk from 
the MGM and the Las Vegas Hilton which is opposite the Convention Centre. 
 
Your Hilton Honors memberships will be accepted as part of this package. 
 
VERY IMPORTANT INFORMATION 
 
We have blocked a number of rooms, but they have to be reserved by the end of March to get the rate.  The 
form needs to be completed and sent to the address on the form depending on which country the booking is 
made. 
 
This will all be based on a first come first serve basis. 
For more information on both the hotels please visit their website at 
www.hamptoninntropicana.com 
 
http://www.lv-hilton.com 
 
 
The Hampton Inn Tropicana offers the following: 
 
This is a considerably smaller hotel then the MGM and believe me I have a stayed in a couple of the main 
hotels and they are so huge it takes so much time to get to your rooms, so I chose a much smaller and more 
intimate hotels. 
 
For the Hampton Inn Tropicana 



 
$39* per room for upto 2 persons sharing or $49* per room for upto 4 persons sharing .  The 
suites are $99 for upto 2 persons sharing and $109 for upto 4 persons sharing, including breakfast 
(which the MGM is NOT giving you). Tax is not included at  9%  per night per room.** 
 
*(those prices are for all the nights except the 28th November which is Thanksgiving, so there is a 
premium, the price for that night is $109 for upto 2 persons and $119 for upto 4 persons) suites 
stay the same rate.  
 
This hotel has a total of 320 Guest rooms and suites 
 
The Las Vegas Hilton are offering the following 
 
$62 per room per night for upto 2 persons sharing and $129 per room for upto 4 persons sharing.  Suites are 
50% off the basic rate.  All the above include breakfast.  Tax is charged at 9%** 
 
**Please note there will be a one off booking fee of $30 per room 
 
 
TRANSPORTATION 
 
I have been asked to look into transportation from LA.  I can arrange for transportation for $75 round 
trip from LA to Las Vegas, leaving on the 23rd November and returning on the 29th November 2002. 
 
TOURS 
 
I will be arranging 2 one day tours, one to Red Rock and a Native Indian Reservation and also a 
cruise on Lake Mead. Those who have attended my tours knows these will be special !!!!! More info to 
come 
 
The above tours will need to be reserved in advance 
 
I will be working with a company in Las Vegas to provide additional tours for the individual.  This 
company are very unique and works very much the way I do, so everything they arrange will be 
special and unusual.  Their trips can be booked in advance (I will have the info on my site very shortly) 
or whilst in Vegas. 
 
LA  
 
If anyone is staying in LA, an idea is to stay on the Queen Mary, they are offering rates of $125 per 
night, I can find other hotels if necessary, just ask 
 
 
Bookings 
 
Please complete the booking form that will be sent of required and get to me ASAP so not to lose the 
rates. 
 
For more information, please contact 
 
Kris Julin-Lawrence 
JCI Senator 60135 
sales@ochg.com 
tel/fax 001-562-981-9463 
www.ochg.com 



 
This information will be on my website very shortly 
 
 
 

Presidentens kontaktadresser: 
 
Post: Bjarne Skaus vei 10, 1362 Hosle 
Tlf:   67 15 59 94 (priv) 22 93 36 40 (jobb) 98 20 
30 84 (mobil) 
E-post:  bjorn.harald.oterholt@aftenposten.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Annual Report of the President 2001-2002 
 
 
It is with regret I am writing this annual report because I can now feel that it has come to an end 
of one of the most memorable years in my life and to serve this wonderful Association as your 
President.   
 
At my election speech in June 2001 in Tampere I expressed the wish to further develop 
friendship and fellowship among Senators in the world and at the same time have fun. 
Furthermore I wished to improve the communication from the Board to the Senators belonging 
to the Association. 
 
The Board has had its meetings at the venues of international Senators events -  as the 
European Conference in Tampere, the Crayfish Party in Halmstad, Sweden, the World 
Congress in Barcelona, the British Drumming Out in Nottingham/Derby, the Spring Board 
Meeting in Malmö, Sweden (around 50 Senators with spouses attending) and finally in Istanbul 
at the European Conference.  At this meetings outside the Board all attending National 

Werner Uhlmann Senator # 20485 
President  
Polgatan 69, SE-216 11 Limhamn 
SWEDEN 
+46 40 16 07 26 (private) 
+46 40 15 53 56 (business) 
+46 40 16 27 26 (fax)  
+46 708 16 51 64 (mobile) 
mail: finstar@delta.telenordia.se 



Senate Presidents have been invited. We have exchanged views in a friendly and constructive 
way ending in decisions of great value and in the spirit of the Association.  
 
Our new website www.jcisenate.com has greatly contributed to make communications between 
Senators easy.  I wish to express my sincere thanks to our webmaster Reynold Dumalte for his 
engagement in creating and further develop the website to a most useful tool in our work. 
 
I have been travelling extensively outside these Board Meetings and visited many countries 
sometimes more than once during my year as President. I wish to extend my warm thanks to 
all the National Senates for their hospitality, friendship and generosity during these visits. In my 
previous reports I - IV you can in detail see which countries I have visited.  
 
Since my latest report from April 2002 I have participated in the Spring Board Meeting in 
Malmö. It was a most extra ordinary meeting with events and fun for four days, 2nd - 5th may.  
We visited a gourmet restaurant at the beach close to the strait of Öresund and had a seven-
course dinner with appropriate seven wines. We visited the summer castle Sofiero belonging 
to the Swedish king. At that occasion we saw the Danish Queen Margrethe and her husband 
Prince Henrik as well at a distance the Swedish King Karl Gustaf and his Queen Silvia. The 
City Council of Malmö had invited us for reception and dinner in their old fabulous Town Hall 
from the 14th century. We visited the new Casino Cosmopol. Half the group was not permitted 
to enter the Casino due to missing papers for identity. We learnt that particularly British 
citizens not necessarily carry passports or identity cards. The multinational cement group 
Heidelberg Zement/Scancem received us in one of the largest limestone quarries where we 
had drinks 40 meters below sea level. We had Swedish Senate breakfast containing 
beefsteak with onions and champagne on the 26th floor of a high rise building overlooking the 
city and viewing Denmark. A mobile Senate Champagne Bar was following us through out this 
weekend. 
 
Before the AGM in Istanbul I will visit the Swedish Senate Spring event in Hjo and the Area A 
Conference in Sousse, Tunisia. 
 
I feel that the Board and myself have fulfilled the promises and commitments given in 
Tampere. 
 
Closing this report I want to thank the Board, all Past Presidents of the Association, all 
National Senate Presidents/Chairmen and all other Senators for their support - 
making this year as your President so memorable for my dear wife Senator 31881 Ewa and 
myself. In my dreams I would have wished that this year had contained more than 364 
wonderful days. 
 
 
In Senate friendship and spirit   
 
 
Werner Uhlmann 
#20485 
President 2001-2002  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Ja, det blir en neste utgave. Den kommer før sommeren og vil blant annet inneholde alle detaljer rundt 
Senotium 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endelig i mål! 


