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Kjære gode rotarianere. 

 

Jeg istemmer ordene til fader Bjørnson: 
 

Jeg vælger mig april! 
i den det gamle falder, 
i den det ny får fæste. 
Det volder lidt rabalder, 
dog fred er ej det bedste, 
men at man noget vil! 
 
Jeg vælger mig april, 
fordi den stormer, fejer, 
fordi den smiler, smelter, 
fordi den evner ejer, 
fordi den kræfter vælter, 
i den bli'r somren til!   

 
Hva er det vi vil?  Jo, gagne andre utover oss selv; gjøre en forskjell for våre medmennesker både 
nært og fjernt.  Vi eier evner og vi har krefter. 
 
Men vi har noen utfordringer fremover; vi vil gjerne vokse, få nye medlemmer; få med ungdom-
men, spre vårt gode budskap.   
 
I disse dager er det sendt ut en ny kommunikasjonsplan som ble vedtatt av vårmøtet i NORFO – 
Norsk Rotaryforum.  Kommunikasjonsplanen gjelder for 3 år, og legger rammene for klubbenes og 
distriktenes PR- og kommunikasjonsaktiviteter.  Planen ligger også på Distriktets hjemmesider.  
Det er en flott og vel gjennomarbeidet plan som jeg håper dere kan få mye nytte av fremover for å 
promotere Rotary.  For det viktige for Rotary fremover er å synliggjøre hvem vi er, våre etiske ver-
dier og mulighetene for egenutvikling, hva som er det unike med oss, øke mangfoldet, forrynge 
medlemsmassen – profilere oss nasjonalt m.v.   Kommunikasjonsplanen medfører forpliktelse for 
oss fremover dersom vi skal lykkes. Den trenger stor slagkraft de første 12 månedene.  Jeg opp-
fordrer alle til å studere kommunikasjonsplanen.   
 
Kanskje kommunikasjonsplanen volder lidt rabalder, kanskje den stormer, fejer litt her og der.  Men 
jeg er overbevist om at planen - nettopp fordi den evner ejer, fordi den smiler, smelter – vil vi lykkes 
fordi at man noget vil, fordi dere vil – og da vet jeg at i den bli'r somren til i ROTARY! 
 
Vi er nå i mai måned, og vi nærmer oss dette Rotary-årets slutt.  I løpet av mai gleder jeg meg til å 
treffe alle dere presidenter, innkommende presidenter og andre på vårmøtene rundt i alle AG-
områdene, møte AG’er, komiteledere og andre ressurs- og støttepersoner i distriktet på Stord i 
midten mai.  Det blir kjekt!  Til slutt vil jeg minne om Rotary Club Central.  Noen som ikke ennå  
har registrert klubbmålene der mon tro?  
 
Ha en fin mai-måned! 
 

April-hilsen, 

 

Christin  

DG 
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RYLA 2018    

 

FIKK DELTA PÅ RYLA 

 

Sandra Haugland (25) er kjent for mange  Askøyværinger fra  

butikken «Fromritoppen Spar», som hennes far Ingvar Haug-
land driver. I mer enn 13 år har hun fått prøvd seg på ulike opp-
gaver i butikkdriften.  I den seinere tid har hun blant annet hatt 
ansvar for den delen av økonomien som betyr mest for de fleste  
- nemlig det som kommer i «lønningsposen». 
 

Nå er hun i ferd med å skaffe seg en fremtidsrettet utdanning på 
Masternivå, og parallelt har hun gjennomgått lederkurset som 
også kalles et «mini, mini Solstrandkurs» - i regi av Rotary.  
Sponset av Askøy Rotary Klubb. Drømmen er å bruke utdan-
ningen på Askøy.  En leder er i ferd med å finne sin plattform! 
 

Vil bli leder 
I likhet med mange andre klubber har Askøy Rotary Klubb har flere 

ganger sponset unge med lederambisjoner på kurset som kalles for RYLA (Rotary Young 
Leader Award).  De siste årene har det vært ekstra vanskelig å få tak i ungdommer som 
ønsker å bli ledere.  Ved hjelp av Askøy Næringslivsforenings leder Elin Rong Kjergård, 
fikk Askøy Rotary Klubb imidlertid kontakt med Sandra Haugland.  Det er klubben glad for! 
 
En langhelg i slutten av mars dro hun til hotellet «Fjordslottet» på Osterøy sammen med 
rundt 20 andre ungdommer mellom 18 og 28 år, for å få sin «voksne» dose med ledelses 
teori og -refleksjoner.  I «porteføljen sin» har hun en Bachelorgrad i økonomi og admini-
strasjon (fra BI), fordypningsstudier i prosjektledelse og en nesten ferdig Mastergrad i in-
novasjon og kunnskapsutvikling (fra Univ. i Agder).  Dessuten masse jobberfaring.   
Tilbake etter kurset er det en meget fornøyd Sandra vi møter. 
 
Lederplattform. 
- Hva synes du om lederkurset til Rotary? 
Det var kjempebra, et veldig godt opplegg med dyktige foredragsholdere og instruktører.  
Hovedlæreren var organisasjonspsykolog og alle hadde lang erfaring med ledelse på 
toppnivå – både i private og i offentlige bedrifter. 

 
- Hva ønsket du egentlig å få ut av 
kurset? 
Først og fremst ville jeg lære noe 
om meg selv.  Så ville jeg jobbe 
med mine svake sider og lære noe 
av andres erfaringer.  Om jeg kunne 
får noe «input» på mine egne ut-
fordringer ville det være flott.  Sam-
tidig synes jeg det var spennende å 
skulle møte andre unge i en slik set-
ting.  Alle med ambisjoner om å bli 
gode ledere. 
 
Vil etablere Næringshage 
- Men hvorfor har du lyst til å bli le-
der?  Det følger jo mye ansvar med 
det! 
 

Grunnen er at jeg har et ønske om 
å starte min egen næringshage.  Gjerne her på Askøy.  

 

 

 

Sandra har gitt tilbakemeldinger til Askøy Rotary Klubb.  Medlemmene der 
håper hun vil bli nytt medlem.  Her sammen med Einar Bratli, Jonas  
Torsvik og Magne Magnussen 
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 RYLA 2018    

 Ved å samle bedrifter; både grundere og etablerte bedrifter, kan jeg som leder av  
næringshagen utvikle både kompetansen hos bedriftene, og øke veksten i næringslivet på 
Askøy. 
 
- Vil du si at du har fått mer kunnskap om deg selv; sterke og svake sider og ditt poten-
siale som leder en gang i fremtiden, etter kurset? 
Ja, kurset bød på både teori og refleksjon sammen med de andre deltagerne.  Vi fokuser-
te både på sterke og svake sider, fikk ærlige tilbakemeldinger og mange spørsmål til etter-
tanke.  Kurset har gitt meg et godt grunnlag for valgene som må foretas på veien videre. 
 
- Og leder vil du fortsatt gjerne bli? 
Ja, absolutt.  Jeg har fått mersmak! 
 
Vi ønsker Sandra all mulig lykke til i fremtiden. 
 
Askøy Rotary klubb er interessert i å komme i kontakt med flere ungdommer mellom 18 
og 26 år med tanke på å tilby lederkurset RYLA senere.   
 
Per Ove Askeland 
 

 

 

  
 
 
Åsane Rotaryklubb hadde den glede å 
sende Anna Lovise Borgen Melve til 
Fjordslottet og Ryla i år. Hun var veldig 
fornøyd med dette lederkurset og 
besøkte oss i klubben etter kurset for å 
fortelle om hva hun hadde opplevd.  
Hun anbefalte kurset på det sterkeste.  
 
I dag jobber Anna på Egon på Lagunen.  

 

Hun satser på å få en lederstilling med 
tiden, og syntes lederkurset Ryla var en 
kjempegod opplevelse. Spesielt var hun 
fornøyd med gruppearbeidet og 
rollespillene de hadde.  
 
Det å lære om den vanskelige samtalen 
med ansatte, var hun spesielt fornøyd 
med.  
 
Ingunn Hansen 
    Åsane RK 

Enda en RYLA deltaker 
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VÅR I SANSEHAGEN     

Mange barn fikk sko og klær fra Askøy RK og sponsorer 

Vårdugnad i Sansehagen på Arna Helseheim. 
 
Når våren kjem er det tradisjon at medlemmer i Arna Rotary klubb stiller på Dugnad. Det er 
så fint å kunne gjere uteplassen til dei eldre fin. Vi rydder, planter og maler litt på bord og 
stoler. 

 
 
 
                                  

Foto Audun Stølås 

Well done 
Red. 
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..med sko for første gang 

Rotary i tiden -? 

 

Er Rotary «si-rumpa» eller i tiden? Eller er spørsmålet: 
«Bryr vi oss om hva Rotary er, hvilket omdømme klubben 
vår har i lokalsamfunnet, eller Rotary International,  
nasjonalt, lokalt eller i verden?» 
 

Er våre styrende dokumenter nedfelt i Prosedyre manualen 
(Manual of Procedure – MoP) utformet slik at de befordrer dy-
namikk og nyskapning engasjement i våre klubber og distrik-
ter? Eller er det klubbens forskrifter som setter begrensninger. 
Eller er det kanskje «slik har vi alltid gjort det» i klubben som 
eventuelt demper dynamikken? 
 

La disse litt inkvisitoriske spørsmålene, som ikke vi bli utdypet 
videre, stå som innledning – i denne lille artikkelen som vil  
nevne noen viktige elementer knyttet til lovverk og til RIs-
engasjement. 

 

Det er klubbene og distriktene som må analysere samfunns-
utviklingen på den ene side og om Rotary’s styrende lover og 
forskrifter er i tiden. Det er klubbene og distriktene som må 
vurdere om de mål og intensjoner som Rotary og Rotarys pro-
grammer arbeider mot, er som vi ønsker. Og hvis svaret ikke 
er «alt er bra som det er», så må klubben eller distriktet aksjo-
nere. Å utarbeide endringsforslag knyttet til lover og forskrifter 
samt program – er et privilegium og en plikt som klubbene og 
distriktene har, og bør benytte! 
 

Lover og forskrifter endres bare av Lov rådet (Council on Le-
gisaltions - CoL) som møter hvert 3. år. 
 

For alle saker som ikke er hjemmehørende i lover og forskrifter er det opprette et råd som 
behandler forslag og ønsker (Council or Resolutions - CoR). En resolusjon er en henstil-
ling om at ta opp en spesiell sak, forslå at Rotary skal ta standpunkt i en sak (Sverige fore-
slo at vi burde arbeide mot kjønnslemlesting), foreslå nye fellesprosjekter eller at TRF skal 
åpne for å støtte spesielle tiltak eller opprette nye prosjekttyper. CoR møtes elektronisk 
hvert år. 
Felles for CoL og CoR er at hvert distrikt i hele verden er representert med en represen-
tant. 
 

Alle klubbforslag til CoL og CoR må ha støtte i Distriktet. Enklest gjøres dette ved å frem-
me forslaget til Distriktskonferansen eller Distriktsmøtet i forbindelse med PETS. 
 

Fristen for å fremme forslag til CoL gikk ut 31. desember 2017, og neste frist er  
31. desember 2020. 
 

Fristen for forslag til CoR er 30. juni hvert år. 
 

Oppfordringen er: 
Tenk - uttrykk meninger - kom med forslag! 
 
Ta kontakt -! 
 

Distriktets CoL / CoR representant:  
 
Carl Lewin – telefon 992 94 755 eller e-post carl.lewin@haugnett.no 
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Om MOT i Askøy RK 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kalenderen står ei på stedet hvil. 
Tenk – mer enn halvveis i skjønne april. 
Jeg føler ei trang 
til å si nok en gang: 
Ta imot våren med glede og smil. 
 
Og både glede og smil var til stede da vi inntok Møllesalen denne torsdagen.                                               
Lys ble tent bla til ære for Paul Harris som på denne dag ville fylt 150 år! 
 

Og når vi er inne på åre-
målsdager. En hilsen til 
Bente som markerte sin 
tilblivelse for noen år siden 
med kake til samtlige. 
 
Etter en avdeling med opp-
lysninger og informasjoner 
fikk Liv i sin 3-minutter an-
ledning til å prise og rekla-
mere for sitt kjære Sokndal, 
syd i Rogaland, der hun 
trådte sine barnesko og 

hadde sin oppvekst. Hun mintes slik det var og slik det er blitt, og det kom tydelig frem at 
Sokndal er vel verd et besøk. Det kan også føyes til at hennes far var et særdeles aktivt 
medlem i rotary-klubben der nede, og vår egen klubb hadde flere ganger gleden av hans 
besøk. 
 
Stikkord for dagens møte var MOT, og foredragsholder Sølvi Folkedal ble behørig ønsket 
velkommen og tatt godt i MOT. Idéen bygger på en ideell stiftelse med hovedsete i Trond-
heim og bla skøyteløperne Atle Vårvik og legendariske Johan Olav Koss som initiativtake-
re. 
 
Det hele dreier seg om å vise MOT. Mot til både å kunne si ja og nei. Til å si ifra når en 
føler ting går galt, til å kunne rette på ting, til å ha empati, til å takle nederlag, og ikke 

minst MOT til å kunne glede og oppmuntre andre. 
M.a.o. gjelder det å kunne bidra til å gjøre de rundt 
deg tryggere og mer robuste. 
 
Rent økonomisk er stat og kommune til en viss 
grad involvert, men i hovedsak er frivillighet og 
uegennyttig innsats vesentlige bærebjelker i dette 
prosjektet. 
Her på Askøy fokuseres det i stor grad på å aktivi-
sere elever på ungdoms- og videregående-trinnet. 
De kurses til skolebesøk, arrangementer, hygge-
kvelder og ulike aktiviteter. 
Illustrasjoner og bilder på lerretet viste til fulle glade 
ungdommer som med iver og smil reklamerte for 
det de brente for og var opptatt av. 
 
Det ble et tankevekkende og opplysende møte, og 
den lille folderen det ble lest opp fra og som også 
ble sendt rundt, indikerte litt av de mange oppgaver 
og problemer den oppvoksende slekt møtes med. 
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Klipp fra klubber     

 

 

 

Sølvi Folkedal fikk under hele foredraget spørsmål relatert MOT`s grunnleggende tanker og 
idèer, og det kom tydelig frem at 
dette er en bevegelse det er be-
hov for og med økende omfang. 
 

 
Det ble en velfortjent takk og 
«pose» til Sølvi, og vi andre satt 
igjen med litt mer forståelse i 
hva MOT står for og betyr. 
 

Avslutningsvis et lite tankekors 
som vel gjelde de fleste av oss 
på vei hjem etter et rotarymøte: 
 
Kjære venninne – kjære venn – 

fra Strusshamn får du MOT-     
bakke hem `igjen. 
 
Terje B/referent 

 

 

 

Plante et tre i Vågsbotn 9 mai 2018. 

«På oppfordring fra verdenspresident Ian H.S. Riseleys om å plante et tre for særlig fokus 
på miljø, er vi samlet her i Vågsbotn ved steinhuset. Riseley hovedtema i hans presidentpe-
riode har vært tema «Making a difference», – og så kommer «Preserve Planet».  

 

For at Rotary skal nå sin målsetting med å beskytte mil-
jøet og dempe klimaendringer, er miljø-satsning avgjø-
rende for bærekraftige løsninger innenfor våre 6 huma-
nitære fokusområder. Disse er å arbeide for fred, be-
kjempe sykdommer, skaffe rent vann, – sanitære forhold 
og hygiene, redde mødre og barn, støtte utdanning og 
få lokale økonomier til å vokse. 

Jordens dag, Earth Day, er ikke tilfeldig valgt tidspunkt. 
Dagen markeres hvert år den 22.april, som en bekreftel-
se på oppstarten av den moderne miljøbevegelsen i 
1970. Det å plante tre i Norge før mai måned, er ikke å 
anbefale om en ønsker et godt resultat. Derfor falt tids-
punktet på en nydelig vårdag 9 mai kl 19.00 istedenfor 
22 april. 

Det å plante trær er i seg selv en gammel tradisjon i Ro-
tary. Planting av trær har vært uttrykk for vennskap og 
et symbol på Rotary`s ide. Rotarys grunnlegger Paul 
Harris var, etter sin oppvekst i New England, sterkt opp-
tatt av naturen og etablerte sin egen goodwill- eller 
vennskapshage bak huset sitt i Chicago. Trærne han 
plantet var gjerne dedikert til Rotarianere han ønsket å 

gjøre ære på. 

Paul Harris valgte selv å plante trær når har besøkte klubber på sine reiser. I 1932 besøkte Paul 
Harris Norge og i Bergen plantet han et tre under sitt besøket ved Bergen Rotary Klubb.  

 

Referat fra en begivenhet i regi av Åsane Rotary klubb 
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 Klipp fra klubber    

 

 

 

 

Det å plante trær har også blitt benyttet ved andre 
anledninger i vår egen klubb. Vi har bl.a plantet et 
tre i National Memorial Arboretum i Lichfield til 
minne og for å ære de mange falne fra  allierte 
nasjoner fra kriger og militære operasjoner i mer 
enn 100 år. 

Miljøvern er ikke noe nytt i Rotary. De siste ver-
denspresidentene har satt bærekraftig utvikling og 
miljømessig bærekraft – internasjonalt og nasjo-
nalt, høyt opp på dagsorden.  

Miljøvern er alles ansvar. Det er derfor enkelt å 
starte med å plante et tre. 

I dag har vi plantet treet Salix Alba benevnt sølv-
pil, som vår fagmann Odd har valgt ut med tanke 
på riktig beliggenhet, i nær tilknytning til vann.  

Dette treet vil være klubbens bidrag for å markere 
at vi vil arbeide for å beskytte miljøet og dempe 
klimaendringer i tråd med Rotarys overordnede 
målsetting. 

Tusen takk for god deltagelse.  

John Sigurd 
                                                                                  President 
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Stavanger internasjonale      
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Golf turnering 2018     
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NY KOMMUNIKASJONSPLAN SETTER RETNING FOR KLUBBENE  

I DISTRIKTET 2018-221 

Vårmøtet i NORFO vedtok 14. april Rotarys nye kommunikasjonsplan.  

Kommunikasjonsplanen gjelder for 3 år, og legger rammene for klubbenes  

og distriktenes PR- og kommunikasjonsaktiviteter. 

 

LES PLANEN!  Du finner den her:  d2250.rotary.no/ 
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Gå inn på distriktets hjemmeside, les planen, last den 
ned og ta den opp på et møte i klubben.  Planen er viktig 
for alle klubbene og må følges opp lokalt. 
Nedenfor ser du kapitlene og temaene. 


