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Kjære gode rotarianere 

 

Per Fugelli sa: 
 

«Jeg takker for livet i et land hvor menneskene tror godt om hverandre. Det har vært fint 
å vandre i åpne landskap. Tilliten har skapt mange spennende menneskemøter. Tillit er 
det stoffet nysgjerrighet blir til av. Tillit gir mot og lyst til å gå på oppdagelsesreise i den 
andres verden.» 

 

Kjære alle: 
 

Jeg takker for livet i en organisasjon hvor menneskene tror godt om hverand-
re; en organisasjon som vil gjøre en forskjell i verden.  Det har vært fint å 
vandre i dette landskapet dette året.  Å tro godt om hverandre -  å ville gjøre 
vår nestes vel skaper tillit.  Denne tilliten har for meg som distriktsguvernør 
skapt mange spennende menneskemøter – med dere - fra Pre Pets, Pets, dis-

triktskonferanse, guvernørbesøk, jubileumsbesøk, klubbmøter, fellesmøter, 
bedriftsbesøk, utdanningsmesser, festivalbesøk og til sist vårmøter. 
 

Tillit er det stoffet nysgjerrighet blir til av.  Nysgjerrighet om våre medmennesker – våre medlem-
mer – våre klubber – vår organisasjon.  Nysgjerrighet om veien videre – nysgjerrighet om nye or-
ganisasjonsformer – nysgjerrighet om fremtiden!  La oss ha tillit som gir mot og lyst til å gå på 
oppdagelsesreise i den andres verden – ikke stå stille – men ha tillit til at et lite skritt kan gjøre en 
stor forskjell.   
 

Jeg takker for livet dette året som distriktsguvernør for D2250.  Det har vært et utfordrende år, et 
travelt år, et år med mye reising, et år med mange menneskemøter av ulike slag, et år med men-
neskemøter i ulike lag, et år med mye administrasjon,  men også et år med rikdom.  Å tro godt om 
hverandre – å gjøre hverandre vel – å gjøre vår nestes vel – er det som har holdt meg oppe, er det 
som har motivert meg, det er det som har inspirert meg.  Takk til alle dere jeg har møtt og som 
lever opp til Rotarys motto:  Service Above Self; 
 

I tjeneste for andre; 
I tjeneste for mennesker i nød 

- å redde liv 
- å utvikle liv 
- å strekke ut en hånd 
-  i varm Rotary-ånd! 
 

«Hjertet har sine grunner som fornuften ikke forstår»- sa fader Pascal. 
 

Et rikt år 
i “Rotary Making a Difference» 
Et rikt år 
Med brorskap 
kameratskap 
Med felleskap 
om verdier 
som engasjerer og  
motiverer 
Som utvikler oss alle 
Gjør oss rikere 
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- ikke kalde 
- men varmere 
- levende 
- inkluderende 
- rause 
 

Rotary – Making a Difference!  Og vi bidrar – hver klubb bidrar – 
hvert rotarymedlem bidrar – alle bidrar stort eller litt.  Dere gjør en for-
skjell.  Alt teller! 
 

 «Do your little bit of good where you are; 
 it’s those little bits of good put together  
that overwhelm the world».  (Desmont Tutu). 

 

 Se hva vi har fått til i vårt distrikt:  10.000 Happy Birthdays – Redusere mor og barn dødelighet 
ved fødsel i Malawi og Zambia.  Zambia er godkjent for Global Grant av The  Rotary Foundation.  
Malawi er på vei!   Vi er i gang!!!  Det har vært en svært så trang og lang (!) og smertefull fødsel – 
med svangerskap i lengste laget og med en fødsel i trangeste laget.  Vi var i ferd med å måtte ta 
keisersnitt – men viljen var stor til hjelpe «mor», og endelig kom  forløsningens time:  The Rotary 
Foundation ga sin velsignelse.  Vi vil videre!  
 

Og alle andre prosjekt – store og små – lokalt så vel som internasjonalt  – som «overwhelm the 
world» - og ikke bare the «world» - men som har overveldet meg som distriktsguvernør.  Utrolig 
hva dere rotarianere får til – i et varmt og inderlig samspill. 
 

Så er mitt ønske at vi ser fremover.  Fremover med utfordringer digitalt så vel som demografisk; - 
vi vil følge med – vi vil ha andre med!  Rotary inn i fremtiden – ikke baklengs. 
 

«Hvor dere kommer fra – det er ikke det som skaper deres ære, men hvor dere går hen i 
fremtiden»- sa Nietzsche.   

 

Vi er en unik organisasjon; det er ingen andre som oss. 
 

«Let no one ever come to you without feeling better and happier» sa Mor Teresa. 
 

 Er ikke dette kjernen til vår fremtid?  Så enkelt?  La oss ta vare på hverandre; la oss «se hveran-
dre», la oss ta vare på nye medlemmer; la oss ta vare på eksisterende medlemmer – unge som 
gamle,  la oss bringe Rotary inn i fremtiden med respekt for hverandre, med menneskeverdighet 
og menneskeverd som hovedfokus idet vi gagner andre ut over oss selv – av uselviskhet – ikke 
selviskhet. 
 

Og la meg avslutte med utdrag fra  Andre Bjerkes dikt   
 

Du skal være tro – (siste vers): 
 

«Når var du tro? 
…. når det som rørte ved deg 
gav tone. 
Når din egen puls 
gav rytme til handling. 
Når du var ett med det 
som sitret i deg» 
 

La oss alle sammen møte fremtiden med nysgjerrighet. La oss som Per Fuggeli sa  -  vandre i  
åpne landskap.  
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La oss ha vilje til gjøre en forskjell – å inspirere – å gagne andre ut over oss selv. 
Og kjenn når din egen puls gir rytme til handling – 
For da er du ett med det som sitrer i deg. 
  
 

 

(Mel. Benny Borg:  «Den store dagen») 
 

I hvert land på denne jord 

samles mennesker som tror 
at det nytter å stå sammen om en sak. 
Det som samler denne hær 
det er Rotary – som er 
En idè om felles tak! 
Det å gagne er vårt mål 
og vår tro er sterk som stål 
at det nytter, at vi vil og at vi kan: 
I vår ferd, i alt og ett, 
Ha som mål å gjøre rett 
mot vår neste, folk og land. 
 

Refr.:  
Derfor fram for vår sak 
la oss sammen ta et tak! 
Verden trenger våre tanker, vår ide! 
Vår visjon den er stor: 
sammen vil vi – på vår jord – 
skape samarbeid og fred. 
 

Er det sannhet, er det rett 
og rettferdig – rett og slett –  
er de spørsmål vi skal stille til oss selv. 
Vil det gagne, bygge opp, 
være godt for sjel og kropp 
og vil tjene nestens vel? 
Slik er Rotary’s idè 
og om mange kommer med 
vil det styrke selve grunnlaget for fred! 
Kameratskap i vårt lag 
gir oss styrke, dag for dag, 
og vi vil ha flere med!    

                                                           Refr.:  
 

Tekst: Svein Inge Aarrestad, Nærbø RK) 

 

    YES – WE CAN!! 

TAKK FOR MEG - TA VEL IMOT ARILD –  

 OG GOD SOMMER                                                 

 
 
 
 

 

     

     

Varme hilsener, 

Christin 

DG  2017-18 

La sitre i deg, for.. 
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  Guvernørskifte    

Mandag 18. juni var det 
guvernørskifteseremoni  
i Arna Rotary Klubb sine 
møtelokaler i klubbhuset 
på idrettsbanen i Indre 
Arna. Tidligere guvernø-
rer, innkommende presi-
denter og flere AG´er 
samt andre inviterte - 
om lag 60 personer i alt 
- var tilstede.  Det ble en 

intim, munter og verdig seremoni der DG Christin delte ut både verbale men og fysiske 
blomster til gode medhjelpere og støttespillere.  Avskjedstalen var både rørende, tankevek-
kende og for mange av oss svært inspirerende.  Arild Dale fikk kjedet og godord med på  
veien og kvitterte med en vakker blomsterbukett. Vi ønsker Arild Dale all mulig lykke til med 
guvernør gjerningen og takker Christin for innsatsen og for godt samarbeid.    POA 
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  50,000 Happy Birthdays    

 

      - La «50,000 Happy Birthdays» bli et internasjonalt Rotary-prosjekt! 
 
Stavanger Rotary er den beste klubben i klassen. Klubbens engasjement i prosjek-
tet «10,000 Happy Birthdays» fra 2014 av, og nå i det utvidede «50,000 Happy Birth-
days», gjør at dere lever opp til både årets og neste års Rotary -motto – «Make a 
Difference» og «Be an Inspiration» - erklærte distriktsguvernør Christin Sagen 
Landmark på møtet som ble holdt i komplekset til Laerdal  i Stavanger, 25. april.  
- Nå går arbeidet for fullt for å etablere «50,000 Happy Birthdays» som et internasjo-
nalt Rotary-prosjekt. 

Av Nina Tjomsland 
 

Andre klubber, og vårt Rotary-
distrikt 2250, har bidradd til inn-
satsen som startet i Malawi og 
Zambia, og nå blir utvidet til å 
omfatte Etiopia, Rwanda og 
Tanzania. Målet er å bidra til å 
lære opp 50.000 fødselshjelpe-
re i disse landene. 
Kjernen i alt dette er de ufor-
holdsmessig høye dødstallene 
rundt fødsler i utviklingsland. 
Stavanger Rotary engasjerte 
seg umiddelbart og aktivt da 
Laerdal Global Health, et ikke-
kommersielt søsterselskap i 

Laerdal-konsernet, og et bredt internasjonalt faglig nettverk lanserte «10,000 Happy Birth-
days» med en støttekonsert i 2014. 
Den Stavanger-baserte bedriften Laerdal anvender over 50 års erfaring med utvikling, 
produksjon, spredning og bruk av utstyr og programmer for å kunne redde liv til å enga-
sjere seg i ekstremt rimelige programmer for å lære opp fødselshjelpere, og vedlikeholde 
og stadig utvide kunnskapene.  Tanken bak fødselsdagsprosjektet er at når hver av 
10.000 hjelpere i snitt får brukt disse ferdighetene til å redde et liv, resulterer det i 10.000 
lykkelige, i stedet for tragiske, fødselsdager. 
 

Kraftig bedring med enkle midler 
      Mulighetene har dramatisk omfang. I mange fattige land er det farligste en kvinne kan 
gjøre, å bli gravid. Det overveldende flertallet av dødsfall blant mødre og barn i forbindel-
se med fødsel skjer i utviklingsland – og svært ofte er ganske enkle prosedyrer nok til å 
hindre død og store skader. Og, som Tore Lærdal understreket i sin oppsummering av 
arbeidet: ikke bare utgjør dødsfall rundt fødsler tredjeparten av alle tilfeller av for tidlig død 

i verden, men hver 
redning av et nyfødt 
barn kan bety 70 le-
veår, mot de 15 leve-
årene som typisk sett 
er uttellingen etter en 
reddet hjertestans.  
 

      «Helping Save 
Lives» er motto i 
Laerdal-bedriftene. 
Alle understreker at 
det er ikke Laerdal 
som redder liv, men 
et samarbeid, en om-
fattende kjede. Tor 
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 Inge Garvik, som er engasjert i utviklingsarbeidet i Global Health, gjorde dette tydelig un-
der rundturen i bedriften. – Når andre har gode ideer, er det gjerne viktig å holde det for 
seg selv. Hos oss er det motsatt. Vi jobber tett med et stort nettverk, lytter til brukernes 
behov, diskuterer og prøver ut muligheter, og lærer hele tiden. Når det på denne måten 
bygges opp et bredt eierskap, da har vi lykkes. 
 
       Denne Rotary-samlingen fikk for øvrig et eksempel på allsidig samarbeid, da Tor Inge 
ble iført «MamaBirthie» og presterte en rask og vellykket fødsel, for å demonstrere at ut-
formingen av denne genialt rimelige og enkle fødesimulatoren løser alle vanlige problemer 
med utseende og språk. 
 
       Innsatsen bak «50,000 Happy Birthdays» omfatter altså et tett samarbeid med nasjo-
nale og internasjonale jordmorforbund. En av disse lederne, Alemnesh Reta, presenterte 
en liten video fra feltet, hvor jordmødre og sykepleiere uttrykte takknemlighet over å være 
forberedt på både normale og kompliserte fødsler. 
 

Laerdal: global leder på feltet 
Etter Tore Lærdals oppsummering av bedriftens historie, virke og målsetning, følte flere av 
våre medlemmer undring – og skuffelse – over at denne verdensledende bedriften er så 
lite kjent i hjemby og hjemland. Her har vi alle grunn til å være knallstolte. Laerdal-
konsernet opererer i 25 land rundt i verden og har rundt 1500 ansatte, 400 av dem i Stav-
anger. Konsernet samarbeider tett med fagfolk og store organisasjoner og institusjoner, og 

spiller en sentral 
rolle i utvikling, 
utprøving, frem-
drift og gjen-
nomføring av 
livreddende til-
tak. Laerdal-
fondet, som ble 
stiftet i 1980, 
har støttet rundt 
2000 prosjekter. 
Fagmiljøet er 
fullt på høyden: 
på internasjona-
le kongresser er 
det tydelig at 
øverst rangerer 
Laerdal, deret-
ter ingen, og så 
kommer alle de 

andre.  
 

Innsikt i dette har inspirert Rotary-distriktet til å gå inn for at prosjektet vårt skal falle inn 
under de internasjonale Rotary-prosjekter som også blir støttet av Rotary International og 
The Rotary Foundation. En egen prosjektgruppe skal fremme dette; Ida Hassan i Sola Ro-
taryklubb leder gruppen, og Stavanger-medlem Kirsten Madland er med.  Videre består 
prosjektgruppen av de tidligere distriktsguvernørene Tove Kayser i Torgalmenningen Ro-
taryklubb og Jostein By i Stryn Rotaryklubb. 
 

På dette grunnlaget, og for å bidra til det arbeidet som pågår gjennom Rotary, det interna-
sjonale jordmorforbundet og Laerdal Global Health, vedtok styret i Stavanger Rotary å be-
vilge kr 50.000 til «50,000 Happy Birthdays»-prosjektet. Og det var da klubbens president, 
Nils-Oscar Ihlen, overrakte sjekken, (som Laerdal i kjent stil gir tilsvarende beløp sammen 
med) at distriktsguvernøren hentet fram de ekstra godordene til klubben. 
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Distriktsråd     

Mange barn fikk sko og klær fra Askøy RK og sponsorer 

 Utvidet distriktsrådsmøte på Stord 

 

Mandag 14. mai hadde DG Christin Sagen Landmark samlet AG-er, støtte-/komiteledere 
og  styret i D2250 til utvidet distriktsrådsmøte i Leirvik på Stord.  
Formålet var å snakke litt om hvordan vi kan bidra og gå et skritt videre med Rotary inn i 
fremtiden. 
På forhånd hadde alle fått tilsendt 3-års Strategiplan for D2250 som nå er utarbeidet. Den 
blir også sendt til alle berørte for godkjenning.  
Fristen er 1. juli 2018. 
 

Tema som ble diskutert: 
 Hvordan har jeg bidratt til å gjøre en forskjell i Rotary-året 2017-18? 
 Hvordan kan jeg være til inspirasjon i Rotary-året 2018-2019? 
 

Det kom frem mange gode og nyttige tips som hver klubb må velge og tilpasse etter eget 
behov og egne utfordringer.  
Fra 1. juli blir Arild Dale fra Arna RK ny D2250-guvernør.  
Derfor benyttet DG Christin Sagen Landmark anledningen til å ønske han lykke til og tak-
ke alle! 
 
Det ble en høytidelig markering av to nye Paul Harris Fellows, og ellers en fin samling i 
beste Rotary-ånd.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DG Christin Sagen Landmark ga IPDG Tore Rykkel bloms-
ter og gode ord som takk for innsatsen som ”past” guvernør og styremedlem.   
 

AG1 Else Johanne Bryne fikk utmerkelsen Paul Harris Fellow nålen med sa-
fir som takk for flere års innsats som AG. Hun er medlem i Bryne RK og har 
tidligere fått utmerkelsen PHF fra den.  

 
AG3 Jostein Osnes fikk utmer-
kelsen Paul Harris Fellow med 
nål og diplom som takk for flere 
års innsats som AG. Han er 
medlem av Stord RK. 
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Vårmøter     

 
 

I slutten av mai ble det gjennomført en 
rekke vår-møter i distrikt 2250.  Presi-
denter, innkommende og sekretærer 
fra AG områdene deltok i en god dialog 
hvor nyttige erfaringer og planer ble 
kommunisert mellom deltakerne.   
  
Vi vil tro at mye av det som kom frem  av 
erfaringer og opplevelser vil bli brukt i 
planleggingen av arbeidet i distriktet vide-
re.  Også deltagerne gav uttrykk for at det-
te hadde vært nyttig.  Gode erfaringer og 
nye ideer bør få blomstre videre, selv om 
nye «koster» overtar i rotasjonen. 
 
POA 

DG Christin var godt fornøyd med deltagelsen 
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Selebert guvernørtreff     

 

..med sko for første gang 

Guvernørkullet fra 2004-05 har nylig avviklet sitt årlige mimretreff for 14 gang og for 
andre gang i Bergen.  I år var det Festspillene og besøk om bord i Statsråd Lemhkul 
som sto på programmet.  PDG Egil Eikanger skriver at det er hyggelig å representere 
Distrikt 2250 når han og konen Kari, kan vise frem Bergen på en slik måte.  Også 
værgudene var på lag.   

 

Han forteller videre at særlig besø-
ket om bord i Statsråd Lehmkul må 
fremheves.  Det ble nemlig avsluttet 
med en fantastisk lunsj i selveste 

kapteinens salong. 
Sist guvernørene fra 2004-05 var på besøk i Bergen var det 
KNM «HITRA» og Nordsjøfart museet samt Fjell festning og 
marinen som sto på programmet. 
De deltagende «styrkene» (som admiralen kaller det) var fra: 
 

Distrikt 2260 Ole Ludvik Kleven og Marit 
Distrikt 2270 Kjell Johannesen og Oddbjørg 
Distrikt 2280 Magne Skudal og Liv 
Distrikt 2290 Nils-Petter Svanholm og Kirsten 
Distrikt 2300 Anders Huuse og Kari 
Distrikt 2310 Sigurd Friis og Jorunn 
...og altså fra Distrikt 2250 Egil Eikanger og Kari 

 
JUBILEUM I BERGEN VEST RK 

Fredag den 25. mai feiret Bergen 
Vest Rotary Klubb 45 års jubileum 
i Kommandantboligen på Gravdal.  
Det var god deltagelse både fra 
nye og gamle medlemmer. Fest-
komiteen hadde laget en stilig, 
hyggelig og morsom ramme rundt 
arrangementet. 
 
På bildet til venstre er det  
Kaare Høy Muller som mottar en 
PHF av klubbens president Nina 
Torkelsen.  Vel fortjent! 

Forts. neste side 
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Torgallmenning RK     

  
Paul Harris til Einar Pedersen 

 
På Torgalmenningen Rotaryklubbs sommerfest 4. juni  ble en overrasket Einar Pe-
dersen tildelt en Paul Harris for sin 43-årige innsats i Rotarysystemet. Sivilingeniø-
ren med utdannelse fra Glasgow og ansatt hos Sverre Munch og en av gründerne 
av TTS-Bergen, startet sin Rotarykarriere som Charterpresident i Os Rotaryklubb. 
Han kom til Torgalmenningen  Rotaryklubb i 1996 og var bl.a. med på utviklingen av 
Ryla kurset som klubben har hatt ansvaret for siden 1997. Her har han bl.a. vært en 
meget dyktig sponsorkontakt. Einar Pedersen har også personlig finansiert et antall 
Shelterbokser for klubben.   

 
Med stor familie og 11 barnebarn, og 
interesser på et bredt felt syntes 78-
åringen at tiden ikke lenger strakk til 
for rotary. Men gentlemannens siste 
hilsen til klubben stod helt i stil med 
hans generøse personlighet: 
  

”Jeg har overført mitt årlige Shelterbox 
bidrag på kr. 6.500, og håper at det 
kan få klubben og andre til å bidra 
med flere Shelterboxer. Det finnes 
knapt noe bedre å bruke pengene til.”   

 

At vår klubb har satset spesielt på 
Shelterboxer skyldes ikke minst Einar 
Pedersens påvirkning.  Vi ønsker ham 
alt godt! 
 

          Torgalmenningen Rotaryklubb 

 

 

Forts.  JUBILEUM I BERGEN VEST 
 

T.v.: Klubben har tre chartermedlemmer.  
Jan Anders Søyland og Hans Smith-
Sivertsen. På bildet t.v. mimrer Jan Ander 
og Hans om starten på klubben. 
 
Torolf Rein leser Jakop Sande (uten ma-
nus). 
 
Under:  Visevert Egil Eikanger 
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 Vellykket rekruttering    

 

 

 

 

Mandag 14 mai hadde Bergen Vest Rotary klubb gleden av å ønske fire nye medlemmer vel-
kommen. 

 

Jill Hallem - Hege 
Havik - Per Barvik - 
Ivar Øyestad. 
Inger Margrethe Hal-
lin blir opptar som 
medlem 4 juni. 
 

Ved dette opptaket 
sank gjennomsnitt 
alderen for medlem-
mene betraktelig! 
  

Vi har fremdeles tre 
"charter medlemmer" 
- Jan Anders Søy-
land (klubbens første 
president) Hans 
Smith Sivertsen og 
Arne Andersen. 
 

Vennlig hilsen 
Egil Jørgen Eikanger 
PDGx2 

Fire nye medlemmer til Gandsfjord Rotary Klubb 
På klubbmøtet 6. juni kunne president Reidulf Klovning ønske Ragny Bergesen, Erlend Jordal, Bjørg 
Ellen Hauge og Jannike Cappelen velkommen. 
I en enkel seremoni fikk de høre 4-spørsmålsprøven, og Rotary-nålen ble deres.  

Fire nye i Bergen Vest RK 

 

Arne Andersen- Hege Havik- Per Barak- Svein Helland (leder medlemskomiteen) -
Jill Hellem - Ivar Øiestad - Georg Jokstad. 
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Nå har Torgallmenningen Rotary Klubb vært der også. På NRK’s Hovedscenen. 
Live. Ikke det at vi gjorde mye av oss, kameraene rakk ikke så langt opp i Grieghal-
len som der vi satt en festspilltirsdag, forventningsfulle foran solistkonserten med 
den norsk/britiske fiolinisten Charlie Siem og hans faste akkompagnatør, israelske 
Itamar  
Golan. Og med NRKs Arild Erikstad som vert. Men vi var der altså. 
 
Vi i Torgallmenningen har gjort det til vane å blinke ut én festspillbegivenhet i året. Ar-
rangementsekspert og tidligere både festspill- og Harmonien-direktør Lorentz Reitan 
plukker ut og sørger for billetter med alle de rabatter man med rimelighet kan regne med 
å få, og sørger i tillegg til både vor- og nachspiel 
 

Artige samtaler 
Denne kvelden var den store Grieghall-scenen, som 
ellers ikke utmerker seg med fjonge blomsterarrange-
menter, ganske heftig blomstrende.  
Det viste seg at Charlie Siem, i tillegg til å være en 
glitrende fiolinist og dessuten vakker som en interna-
sjonal modell – hvilket han faktisk også er – har en 
sjarmerende sans for humor. Dermed ble det noen 
artige innslag mellom musikken. 
Ingen av foreldrene var det aller ringeste interessert i 
musikk, fikk vi vite. Bortsett fra at Charlie Siems mor 

 

Gruppen fra Torgalmenningen druknet litt i den fullsatte Grieghallen under konserten med Charlie Siem. NRK 
hadde rigget seg til med storskjermer og kameraer til opptak for Hovedscenen som går på tv om søndagene. 
Derfor var NRKs Arild Erikstad vert og intervjuer under konserten.  

 
T.v. Charlie Siem med fiolinen som har vært i Yehudi Menuhins 
eie. Charlies far - shippingmannen Kristian Siem -  er født i  
Bergen, så fiolinisten og fotomodellen gjorde flere poenger av sin 
sterke tilknytning til Norge og Bergen.  Han mente han også had-
de aner tilbake til Ole Bull, som han selvfølgelig fremførte.  

Torgallmenningens festlige festspill 

Forts neste side 
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hadde fått det for seg at det var utviklende for barns hjerne å høre klassisk musikk fra de 
var helt små. (Dette skulle man ha visst før!) Så unge Charlie og hans søsken ble så å si 
flasket opp med Beethoven.  
Selv har han tanker om sunnhet og ytelse. En filmsnutt viste ham gravende seg nedover i 
en kartong full av vitaminer og naturmedisin. – Jeg tror du får et klarere hode hvis kroppen 
er i orden, sa han forklarende og til salens store begeistring. 
 
Nydelig sjel! 
I en liten sekvens ble det også samtale med Itamar Golan. Tonen mellom de to musikerne 
var så avslappet som den bare kan være mellom to mennesker som liker hverandre og sto-
ler på hverandre.  

– Man skulle tro at Charlie ville være en bortskjemt drittunge. Det er han ikke, slo Ita-
mar Golan fast. – Han har en nydelig sjel! 

Det ble for øvrig en variert og fin konsert, og Siem satte et pent punktum med som ett av 
flere ekstranumre å spille Ole Bulls «Seterjentens søndag». En av Ole Bulls bestefedre var 
min tipp, tipp, tipp, tipp oldefar, opplyste han.  
Utrolig hva man kan få vite når man går på konsert med Torgallmenningen Rotary! 
 
Johanne Grieg Kippenbroeck 

 

 

TID FOR SOMMERFEST 

Askøy Rotary Klubb har sine tradisjonelle sommerfester i naust og telt. 

Vi er mIdt i tiden for presi-
dentskifte og sommerav-
slutninger.  Noen har fes-
ten først og så president-
skiftet og noen har begge 
deler samtidig.  Vi lar bil-
dene representere alle og 
benytter anledningen til å 
ønske alle rotarianere i 
distrikt 2250 en riktig god 
sommer. 
 
VI hilser selvsagt og med 
samme ønsket til alle 
andre som leser Rotary i 
vest både i utlandet og i 
andre distrikt. 
 
 
 

GOD SOMMER! 
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Vellykket konsert i Knarvik 

 
Klubben har siden 2013 samarbeidet med Kolibristiftelsen, som har fokus på barn 

og unge i Sao Paulo (Brasil) sine slumområder. Kulturelle fritidsaktiviteter står sen-
tralt i stiftelsen sitt arbeid. Hva var mer naturlig enn å la dette komme til uttrykk når 
sangpedagogen Kjersti Wiik i samarbeid med Rotary arrangerte konsert i Knarvik 

Senter til inntekt for Kolibristiftelsen? Eksotisk ble det også! 

 
Kjersti har for vane omtrent årlig å arrangere en elevkon-
sert. I år ville hun for første gang bruke et butikksenter 
som sin arena, og valget falt da naturlig på regionens 
største – Knarvik Senter. Senterledelsen var positiv og 
stilte vederlagsfritt med teknikk og tilrettelegging med 
scene og sitteplasser. Datoen ble satt til lørdag 14. april 
midt i beste handletid. Kjersti utfordret Rotary-klubben til 
å bruke anledningen for å profilere både seg selv og Ko-
libristiftelsen. 
 
Betydelig skepsis 
Forberedelsene startet allerede i januar, og Rotaryklub-
ben bestemte seg for å bruke en utlodning som inntekts-
kilde. Det var innledningsvis betydelig skepsis i klubben 
til dette eksperimentet – både at en slik konsert ble lagt 

til et handlesenter, og at det var en utlodning som skulle være inntektskilde for klubben. 
Skeptikerne mente at et handlesenter var lite egnet, og at det ville være liten interesse 
både for konserten og en parallell utlodning i en slik setting. 
 
Dugnad 
Kjersti var ansvarlig for selve arrangementet og programmet, mens klubben stod for profi-
lering av konserten, konferansier og utlodning. I tillegg til egne elever inviterte Kjersti også 
lokale artister til å opptre, men på et vilkår – at de opptrådde gratis til inntekt for Kolibristif-
telsen. 
 
Capoeira 
Capoeira er en brasiliansk «kampdans» - en kampsport skjult i dans - og den er i 
Brasil minst like populær som samba, spesielt blant unge. Det finnes i Norge flere 
grupper som praktiserer capoeira, så også i Bergen. Capoeira-gruppen CBF Bergen 
har et tett samarbeid med Kolibristiftelsen og stiller gjerne opp vederlagsfritt for å 

profilere stiftelsens 
arbeid. Denne gangen 
ble gruppen utfordret 
til å danse capoeira til 
norske folketoner 
fremført av artister på 
konserten – sannsyn-
ligvis en kombinasjon 
for første gang noen-
sinne! Gruppen hadde 
på tidspunktet for kon-
serten besøk av en 
profesjonell capoeira-
instruktør fra Brasil, 
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Tutuco, som selv er et ”resultat” av stiftelsens arbeid i Brasil. Han stilte selvfølgelig 
opp med gruppen i Knarvik. 
 
Konserten ble en suksess 
Utlodningen og Rotary ble profilert ved rollups og plakater, Kolibristiftelsen stilte 
med egen stand. I konsertområdet hadde Rotary flere stands hvor lodd kunne kjø-
pes og tombola trekkes parallelt med konserten. Aktører i senteret bidro med at-
traktive gevinster, der hovedgevinstene barnesykkel og høytrykkspyler nok bidro 
betydelig til loddsalget. Den to timer lange konserten ble en suksess, selv om den-
ne lørdagen ble årets første flotte vår-lørdag, der hagearbeid og båtpuss nok hadde 
prioritet hos mange. Det var få eller ingen ledige stoler i konsertområdet, og tidvis 
stod publikum i et betydelig antall rundt området, selv med litt trafikk til og fra. 
Mange lokale artister fikk vist seg fram sammen med noen av Kjersti sine elever. 
Capoeiragruppen gjorde stor lykke med sine eksotiske innslag. Så kunne en også 
slå fast at capoeira kan danses også til norske folketoner. Konserten ble avsluttet 
med trekning av gevinster. Overskuddet ble 13000 kroner til Kolibristiftelsen.  
 
        Dette gjør vi gjerne flere ganger! 
Bildetekster: 
Bilde 1: Kjersti Wiik, sangpedagog 
Bilde 2: Norske folketoner og capoeira 

 

Åse Kongsvold startet i dag som webredaktør i Norfo. 

 

 
Åse Kongsvoll startet i dag som webredak-
tør i Norfo. 
Åse er i dag president i Hamar Vest RK og 
gleder seg til å ta fatt på vervet som web-
redaktør i Norfo. Hun bor i Hamar og job-
ber som jurist og seniorrådgiver hos Fyl-
kesmannen i Oppland på Lillehammer. 
Hun har vært medlem i samme klubb siden 
2002, har hatt flere verv i klubben og ble 
kjent med Rotary som utvekslingsstudent i 
1979-80 i Pennsylvania, USA. Har erfaring 
med å skrive artikler på hjemmesiden til 
Fylkesmannen. 

Ny webredaktør i NORFO 

 

Vi oppfordrer alle til å sende Åse interessant rotarystoff som flere kan ha glede av å 
lese. Send tekst og bilder til e-post: webredaktor@rotary.no 
 
Vi ønsker lykke til! 
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 Talentpris til bowler  - god PR for Rotary 

 Askøy Rotary Klubb har i mange år delt ut en talentpris til en ungdom som har im-
ponert både journalister og folk flest.  Prisen er en del av klubbens satsing på 
ungdom og det er en del av klubbens mediestrategi.  Slik er kriteriene for prisen: 

 

Prisen deles primært ut til ung-
dom under 25 år som har et spe-
sielt talent innen kultur, idrett eller 
på andre områder, og som har 
vist evne og vilje til å bruke og 
utvikle sitt  
talent. 
Vedkommende må bo på Askøy 
eller hatt den vesentligste delen 
av oppveksten på Askøy. 
 

Prisen deles ut til enkeltpersoner, 
men kan også deles ut til en  
gruppe (ensemble/band/lag) der  
medlemmene sammen fyller  
kriteriene for prisen. 
Det kan tas hensyn til spesielle 
forhold, helsemessige eller  
sosiale, som påvirker ungdomme-
nes forutsetninger. Ungdommer 
kan ikke søke selv.   

De må være foreslått av andre.   
 

Rotarys gjennomføring av utdelingen og utdyping av kriteriene 
Styret, i samarbeid med klubbens medlemmer og lokalavisen, samler inn forslag og  
finner aktuelle og verdige kandidater til vurdering. 
Talentene søkes fra et bredt spekter av kulturgrener som sang, musikk, dans og  
lignende, alle typer idrett men og innen faglig arbeid, organisasjonsarbeid, ledelse m.m. 
Utdeling av prisen markedsføres redaksjonelt og/eller ved annonsering i lokalavisen, 
som ledd i klubbens profilerings-arbeid, både ved innhenting av forslag på  
kandidater og ved prisutdeling. 
Styret vurderer forslagene og fatter endelig vedtak.   Vedtaket presenteres for klubbens 
medlemmer før tildeling 
Utdelingen foretas ved en høvelig anledning i samarbeid med lokalavisen (F.eks. ved et 
Rotary arrangement eller et arrangement på Askøy hvor utdelingen er naturlig. 
 

Vurdering av kriteriene for prisen. 
Styret evaluerer prisutdelings-
prosessen hvert år. 
 

Mediestrategi 
I mange år har pristildelingen 
vært en sikker kilde til god PR 
og god omdømmebygging.  Lo-
kalavisen Askøyværingen skri-
ver om prisen i forkant av jakten 
på talentene, og intervjuer ved-
kommende prisvinner i etter-
kant.  

 

 I tillegg blir potensielle talenter 
kartlagt gjennom denne proses-

 

 

Fra den overraskende pristildelingen.  Celine visste 
ingenting.  Flere rotarianere deltok! 

Ca en helside god PR fra tildelingen 
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sen hvert år.  Noe som gir lo-
kalavisen nyttig kunnskap som 
kan resultere i oppfølgende 
reportasjer og stoff til både ny-
heter og artikler. 
 
I årene prisen har vært delt ut 
har den gått til musikere, en 
fotballspiller, en skuespiller, en 
triathlonutøver og en bowling-
spiller.  Fjorårets prisvinner var 
triathlonutøveren Casper Stor-
nes, som i år nylig slo igjennom 
internasjonalt og vant en ver-
denscup seier.  Vi får nok høre mer til han frem mot OL i 2020. 
 

Årets ferske talentprisvinner heter Celine Larsen og har allerede fem NM titler som junior 
bak seg.  Hun er nå 21 år og deltar i Europamesterskapet i bowling i skrivende stund. 
 
Prisen er på kr. 10.000, pluss innrammet diplom og blomster. 
 
For Askøy bowlingklubb kan prisen også bety en fgod del.  De har slitt under kummerlige 
lokaliteter og forhold og kan nå imøtese mer 
oppmerksomhet og kanskje litt bedre rekrut-
tering. 
 
For Askøy Rotary klubb..nok en god gjerning 
som bidrar til et positivt omdømme. 
  
Per Ove Askeland 
 

     

Celine og bestefaren Sven   
Rune Hansen, som var den som 
foreslo henne 
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 Fra Sogndalspoeten     

Kveldens, 3.4.2017 

(Sofie Sundberg og Ingunn Veka: Eshoweprosjektet) 

Rotary og vidaregåande skular knyter lange – og 

gode -  band 

mellom Noreg og det sørafrikanske land. 

Dess fleire som som står i lag 

Dess fleire kan vi hjelpe: Dag for dag! 

Det har synt seg gang på gang: 

Ungdomar med engasjement   

Skal vere både eye opener OG rebell 

(Vi er imponerte over det vi har sett – og høyrt – her 

i kveld!) 

Ein stor og varm kompliment 
for damebesøket – om Eshowe – frå Sogndal 
VGS,  denne gang! 

Kveldens, 2.10.2017 
  
På Rotarymøte flest 
har vi ingen gjest… 
Vi set difor pris på at Svein sin invitasjon: 
 Han fekk med Laila – ho gjev oss inspirasjon 
Til påfyll i vår medlemsmasse 
Slik at klubben kan halde sin høge klasse! 
 
Programmet med Knutan og Renate hadde flyktnings-
problematikken som tema: 
Kanskje kan det ende med:  Avtale – på skjema? 
 
Sogndal Rotary erkjenner at  
flyktningar kan ha ein skatt 
som gjort på den rette måte 
kan forløyse mang ei komplisert gåte! 
 
Temaet rundt våre nye landsmenn har mange lag….. 
Det er Christen sin konklusjon frå møtet i dag! 

Kveldens 5.2.2018 - Kjellaren på Lægreid 
  
Sist gang kunne Rotary gå’i 
Museet til Svein i Staai 
 
I dag stod på tapetet:  Røyk og Radl 
Her er mange forslag til program – det går nesten i 
badl… 
 
Den vesle klubben syner engasjement 
og finn fram idear. Gang på gang! 
 
Vi vil be Høgskulen om tankar kring sin fusjon,  
før det skal vi sjå på Norsk Innovasjon. 
  
Med felles innsats, vurdert nesten som eit krafttak 
Har vi snikra eit program for alle sin smak!  

Kveldens 11.6.2018 (Programmøte) 

 Alt vi i skal gjøre 

Skal dere få høre 

Om programmene i høst 

der oppmøtet er et MUST!! 

Kveldens denne gang  

skyldes engasjement 

fra programmøtets to til stede 

skissen er utarbeidet med kreativitet – og glede! 

·      Rotary info 

·      Kultursti – Kaupanger 

·      Fjærland Bokby – Hotel Mundal 

·      Felles Eshowemøte med andre som er enga-

sjerte 

Med noen linjer fra Sogndalspoeten 
Christen Knagenhjelm sine refleksjoner 
etter Rotarymøtene i Sogndal RK, øns-
ker jeg alle rotarianere en riktig flott 
sommerferie.  Vi er tilbake med nytt 
nummer i september.-  Send stoff til 
poaskel@gmail.com      GOD SOMMER! 


