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Kjære  Rotaryvenner: 

 

Det går en kuldebølge over landet.  Men midt i kulden er det likevel 
en indre varmebølge. 
Bak meg har jeg et par måneder med svært mange klubbesøk; fra 
Suldal Rotaryklubb lengst i øst til 
Karmøy Vest  lengst i vest; fra Lund RK og Sokndal lengst i sør til 
Haugesundsklubber og Stord lengst mot nord. 
 
I mine «guvernørtaler» etter nyttår har jeg mange ganger sitert 
Kong Harald – vår æresguvernør som i sin nyttårstale innledet med 
å lese fra Åse Marie Nesses dikt «Viljen». Jeg gjengir hans ord her: 
 

 
«Det går en stor vilje gjennom verden 
Den får korn til å gro i Katmandu… 
Den er rødstrupens song blant kanonar 
Den held mennesket oppreist»  

  
Mine erfaringer gjennom alle klubbesøkene er at det går en stor vilje gjennom Rotary-
verden; den får kameratskap til å spire; den får klubber til å vokse; den bidrar til at men-
nesker kan stå oppreist. 
 
Videre sa Kong Harald i sin nyttårstale: 
 
«Vår aller viktigste ferdighet som medmennesker, er evnen til å forstå hvordan et annet 
menneske har det». 
 
Idet vi tar vare på hverandre, ser vi også at andre har behov for å bli tatt vare på.  Neste 
års president Barry Rassin sier: «Vi er først og fremst en medlemsorganisasjon.  Dersom 
vi ønsker å gagne andre, dersom vi ønsker å lykkes med våre mål – ja da må vi ta vare på 
våre medlemmer først.» 
 
Jeg tror at her ligger nøkkelen til alt vårt virke som rotarianere; her ligger nøkkelen til alt 
godt kameratskap; nøkkelen til å gagne andre.  
 
Vi har så lett for å glemme «flokken» vår; haste til Rotarymøtet, haste hjem igjen.  «Let no 
one ever come to you without leaving better and happier», sa Mor Teresa. 
 
Det har vært min erfaring gjennom alle disse klubbesøkene.  Personlig har jeg alltid forlatt 
møtet bedre og lykkeligere. 
 
Jeg kunne ønske å trekke frem hvert enkelt klubb-besøk, ja, jeg kunne skrive en hel bok 
om mine opplevelser og erfaringer.  Her har vært flotte møter med mye god mat, mye god 
varme, mange gode samtaler,  mye inspirasjon – men aller viktigst – mange gode og 
inkluderende rotarianere som vil og gjør en forskjell både nært og fjernt.  Jeg vil likevel 
spesielt nevne  50 års jubileumsfesten til Haugesund Sør lørdag 24. februar.  Det var en 
flott feiring av en flott klubb med 110 feststemte  gjester som ble tatt hånd om av et perfekt 
vertskap og en toastmaster som introduserte alt på rim, og kvelden bød  også på  
kunsterniske  innslag av høy kvalitet. 
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Vi har våre utfordringer i Rotary – mange mentale utfordringer.  Vi står overfor en verden 
med nye konflikter og stadig mer komplekse utfordringer, men også en verden med 
ekstraordinære nye muligheter.  
 
Hva med å utfordre oss selv på de tre F’ene og spørre oss selv: 
 
Hvordan  kan vi  
· Forbedre 
· Forenkle 
· Fornye 

i en tid hvor TID teller? 
 
Og også en fjerde F: 
 
Hvordan kan vi best ta vare på 
· Flokken vår     (for omskrive litt Per Fugelli) 

I en tid hvor TID teller? 
 
PETS står for døren – President Elect Training Seminar – på vakre Voss.   
 
Nelson Mandela sa i sin tid: 
«Lærdom er det viktigste våpenet hvis vi vil oppnå forandring i verden». 
 
Jeg vil få ønske Arna RK som arrangørklubb og alle dere som reiser til Voss et utbytterikt 
seminar, hvor dere kan bli inspirert og utstråle inspirasjonen videre til klubbene.   Jeg er 
sikker på at ingen vil forlate PETS uten å ha fått mer kunnskap og mer trygghet i deres 
store virke som Rotary- tillitsvalgt i neste Rotaryår.  På forhånd en varm takk for all inn-
sats dere gjør for Rotary – og deres medmennesker. 
 
Vårt gode prosjekt – «10.000 Happy Birthdays by Rotary» – er i prosessen.  Søknad om  
Global Grant for Malawi er til behandling i TRF i Evanston, og tilsvarende søknad for 
Zambia er under arbeid.  En kjempestor takk til prosjektleder Ida Hassan.  Hun er en stor 
representant for «Service Above Self».  Og så er det jo litt artig:  I RI Europas nyhetsbrev 
som i dag «tikket inn», står det følgende:  «Did you know that April is Maternal and Child 
Health month?»  Etter jul har vi også fått bidrag fra klubber og er invitert til å fortelle om 
prosjektet et par steder i løpet av – april! 
 
Det går mot vår –selv om det er isende kaldt ute akkurat nå: 
 

«Tro ikke frosten som senker en fred 
av sne i ditt hår. 
Alltid er det på jorden et sted 
tidlig vår.»         
 
André Bjerke 
 
 

Beste hilsener, 

Christin 

DG 2017-18 
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Julepresangen du ikke trenger - hva gjør du med den? 

 

 
Kjære  Rotaryvenner: 
 
Det går en kuldebølge over landet.  Men midt i kulden er det likevel en indre varmebølge. 
Bak meg har jeg et par måneder med svært mange klubbesøk; fra Suldal Rotaryklubb 
lengst i øst til 
Karmøy Vest lengst i vest; fra Lund RK og Sokndal lengst i sør til Haugesundsklubber og 
Stord lengst mot nord. 
 
I mine «guvernørtaler» etter nyttår har jeg mange ganger sitert Kong Harald – vår æresgu-
vernør som i sin nyttårstale innledet med å lese fra Åse Marie Nesses dikt «Viljen».  Jeg 
gjengir hans ord her: 
 

«Det går en stor vilje gjennom verden 
Den får korn til å gro i Katmandu… 
Den er rødstrupens song blant kanonar 
Den held mennesket oppreist»  

  
Mine erfaringer gjennom alle klubbesøkene er at det går en stor vilje gjennom Rotaryver-
den; den får kameratskap til å spire; den får klubber til å vokse; den bidrar til at mennesker 
kan stå oppreist. 
 
Videre sa Kong Harald i sin nyttårstale: 
 
«Vår aller viktigste ferdighet som medmennesker, er evnen til å forstå hvordan et annet 
menneske har det». 
 
Idet vi tar vare på hverandre, ser vi også at andre har behov for å bli tatt vare på.  Neste års 
president Barry Rassin sier: « Vi er først og fremst en medlemsorganisasjon.  Dersom vi 
ønsker å gagne andre, dersom vi ønsker å lykkes med våre mål – ja da må vi ta vare pare 
medlemmer først.» 
 
Jeg tror at her ligger nøkkelen til alt vårt virke som rotarianere; her ligger nøkkelen til alt 
godt kameratskap; nøkkelen til å gagne andre.  
 
Vi har så lett for å glemme «flokken» vår; haste til Rotarymøtet, haste hjem igjen.  «Let no 
one ever come to you without leaving better and happier», sa Mor Teresa. 
 
Det har vært min erfaring gjennom alle disse klubbesøkene.  Personlig har jeg alltid forlatt 
møtet bedre og lykkeligere. 
 
Jeg kunne ønske å trekke frem hvert enkelt klubb-besøk, ja, jeg kunne skrive en hel bok om 
mine opplevelser og erfaringer.  Her har vært flotte møter med mye god mat, mye god var-
me, mye inspirasjon – men aller viktigst – mange gode og inkluderende rotarianere som vil 
og gjør en forskjell både nært og fjernt.   
 
Vi har våre utfordringer i Rotary – mange mentale utfordringer.  Vi står overfor en verden 
med nye konflikter og stadig mer komplekse utfordringer, men også en verden med ekstra-
ordinære nye muligheter.  
 
Hva med å utfordre oss selv på de tre F’ene og spørre oss selv: 
 
Hvordan  kan vi  

Forbedre 
Forenkle 
Fornye 

Tradisjonen  tro ble Bergen Vest RK sitt første møte  også i år -"JULEPRESANGEN 
DU IKKE TRENGER" 

Her blir alle medlemmene bedt om å ta med en jule presang " som du ikke trenger" 
Presangene blir i god tid før møte gitt til Auksjonarius Jan Anders Søyland 

Han noterer litt - ikke hva pakken inneholder, men ofte hva den kan brukes til. 
Møtet begynner og Jan Anders forteller spennende og morsomt hva han tror pakken 
er verdt - han tar alltid godt i og klubber ikke før han har fått " god pris" 
 
 

Den heldige som får anbudet mottar pakken og så må pakken pakkes opp, alle er litt 
spent ? 

 
Som regel er det 
medlemmene som 
får mest igjen etter 
at Jan Anders har 
KLUBBET - i 
form  av en God 
LATTER.. 
 

Det er meget sjel-
dent at vinneren 
GJØR ET GODT 
KJØP. 
 

Disse møtene er no-
en av de beste møtene vi har i 
klubben - synes jeg! 
 
Ingen tvil om at vår erfarne auksjo-
narius Jan Anders har stor ære for 
at disse møtene blir en så stor suk-
sess. 
 

Vi opplever samhold, spenning,  
latter og så går vi hjem med en 
god  følelse. 
 

Mandag fikk vi inn over 7000  
kroner 
 
 
 

DETTE ER ROTARY PÅ SITT 
BESTE. 

 
Jeg kan trygt anbefale dette  
opplegget til andre klubber. 

 
PDG Egil J Eikanger 
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    Brødrene Ulveseth - et entreprenøreventyr. 

 Referat møtet Askøy Rotary 11. januar 2018 
  
President Lars Juvik ønsket velkommen org ønsket kveldens foredragsholder Atle 
Ulveseth + 2 andre gjester velkommen.  Lars orienterte om messebladet  som er klar 
til avhenting samt «veiviser» som distribueres. I tillegg orienterte han om gårsda-
gens styremøte. RYLA kandidat er klar, frist for påmelding 29.1 
 

Deretter fikk Atle Ulveseth i entrepenørfirmaet Brødrene Ulveseth AS ordet med foredraget 
- «Et entrepenøreventyr» 
 

Atle tok oss tilbake i historien til starten med Andås Entrepre-
nørforretning, som ble kjøpt og dannet grunnlaget for Brødre-
ne Ulveseth AS i 1949. 
Vi fikk en god gjennomgang av ulike prosjekter opp igjennom 
årene i Bergen og omegn som for eksempel husblokker i Ber-
gen, ulike skolebygg, Sartor Senter, Rica Hotel Ullensvang, 
BKK, CCB Ågotnes, Statoilbygg, store rehabiliteringsprosjekt, 
Kronstadparken med 220 leiligheter og Straume nærings-
park. Han orienterte og om eiendomsselskap og om medeier-
skap i flere selskaper. 
 

Han orienterte også om ulike Entreprise former, idé design-
konkurranser, arkitektkonkurranser m.m. 
 

Økonomien er solid og bedriften har lagt seg på en størrelse 
med 120 ansatte; de fleste prosjekter blir gjennomført som 
total entrepriser hvor de kjøper opp eiendommer og utvikler 
disse videre fra planprosjekter.  De har godt samarbeid med 

kommunale myndigheter og med bruk av underleverandører til ferdige prosjekt. 
 

HMS er viktig og der-
for har bedriften stor 
fokus på kontroll av 
underleverandører, 
samt kvalitetskon-
troll. 
 

Fremover blir det 
satset på flere bolig-
prosjekter i bybane 
traseen. 
 

Tekniske forskrifter 
og byggekrav har 
stilt store krav til 
byggherre og kvali-
tet, samt ikke minst 
miljøkrav. Som følge 
av dette har bygge-
kostnader økt og 
dermed også prisene 

til kundene. 
 

Mer lempelige krav til universell utforming i den senere tid, gjør at i enkelte prosjekt vil 
kostnader og priser reduseres. 
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Klipp fra.. - ..et entreprenøreventyr 

Mange barn fikk sko og klær fra Askøy RK og sponsorer 

Utfordring i bransjen at mange private be-
nytter ufaglærte arbeidere, noe som for-
inger kvalitet. Mange feil og mangler  opp-
står og ender ofte  i  unødige forsikrings-
saker og kostnader for huseiere. 
 

Etter flere år med økonomiske nedgangs-
tider og færre byggeprosjekter peker pile-
ne endelig oppover. 
 

Atle overlot daglig leder jobben til sin dat-
ter 1.9.2017, men er fortsatt engasjert 
som styreformann og har  hånd om eien-
domsselskapet. 
 
Lars overrakte den tradisjonelle godtepo-
sen til Atle for et veldig interessant fore-
drag. Det må også nevnes at Atle har 
vært medlem av Sotra Rotary i en årrekke 
og hans holdninger og egenskaper som 

bedriftsleder gjennom mange år er en ekte Rotarianer verdig. 
 
Til slutt orienterte Magne om distribusjon av messebladet. 
 
Lars avsluttet med orientering om neste møte: strategiplan og forberedelse til yrkesmes-
sen, og noen kloke ord på tampen. 
 

Jonas B. Torsvik, 13.1.2018 

 

 

 

President Elect Barry Rassin har valgt logo og tema for 2018 -19 
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Klipp fra Klubber     

 

..med sko for første gang 

 Heder til Jo Gjerstad i Askøy Rotary Klubb 
 

En av Bergen bys «store sønner» er forfatter, lokalhistoriker og forlags sjef Jo Gjer-
stad (Bodoni Forlag).   Han er viden kjent for sine mange lokalhistoriske bøker, for 
sitt samarbeid med en annen forfatter nemlig Gunnar Stålesen, og for sine tale- og 
foredrags evner.  Torsdag var han nok en gang gjest i Askøy Rotary Klubb.  Denne 
gang med foredraget «Fløibanen 100 år»! 

 
Det den godeste Jo Gjerstad imidlertid 
ikke ante noe om var at han nettopp den-
ne kvelden skulle hedres med Rotarypri-
sen «Paul Harris Fellow» etter stifteren av 
Rotary. 
Klubbens tidligere president Terje Bøe 
innledet med å lese et selvskrevet dikt om 
og til Jo Gjerstad.  På Terje Vigenske 
verseføtter fremførte Terje Bøe diktet 
med innlevelse. 
Poengene om Jo Gjerstad vakte munter-
het og lune smil, og i øyekroken og hos 
Jo Gjerstad ante vi en aldri så liten rørt 
tårebevegelse. 

 
HYLLEST TIL JO 
 

Det fødtes en vaskekte Sandviksgutt 
i det herrens år femti – tre. 
Og familiens slektstradisjon ble ei brutt, 
for i Dræggens han taktfast gikk med. 
Interessen for byen mellom syv fjell 
vokste fra år til år. 
Men tid til «pikken» og gjømmespell 
fikk han i gaten nesten hver kveld. 
Og Sandvikstrikken den går… 
 
Men òg tiden gikk, og Jo fikk et ry – 
snart hele Bergen ble hans. 
Fra Skuteviken til Bellevue – 
fra Nøstet til Rosenkrantz. 
Hver gate, hvert hus, hvert smau og allmenning 
ble for Jo’ en velkjent og kjær. 
De ble for han en god gammel kjenning. 
Og inspirerte ham, interesserte ham og ga han  
tenning, 
og kom ham så inderlig nær. 
 
Siden jeg så ham mer enn èn gang 
på byjakt med iver og glød. 
For ham ble ”Nystemten” mer enn en sang 
alet opp der i Dræggens skjød. 
Mangt er blitt skrevet og mye er blitt sagt 
om perlen ved Ulrikens fot. 
Heder og ære har byen oss bragt, 
og Jo Gjerstad’ s hjerte har banket i takt – 
En ekte og sann patriot! 

 

 

Viden kjent ble hans talekunst, 
hans bøker ble en suksess. 
Fra nøkterne fakta til småkåte brunst – 
alt skulle Jo’ en ha med. 
Byen er full av historiske minner, 
I år – den røde og den blå. 
Banen som trofast på skråstilte skinner 
vandrer mot målet og Fløyfjellet finner. 
Vel verd å ta vare på. 
 
Med heder og buekorpsorden på brøstet – 
igjen tar Jo veien mot vest. 
Og minnes den gang han tok fergen fra Nøstet. 
Det ble Mona, bryllup og fest. 
Takk for at Rotary fikk deg å kjenne, 
du har fortsatt mer oss å gi. 
Et nytt blad i bokhøsten din skal vi nå vende. 
Min hilsen til deg er herved til ende, 
men vår president har litt mere å si. 

   
 Terje 

 
 
 
 
 
 
      Fortsettes side 14 
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Turid på tur med vimpel i veska 
 

Turid Astrid Reksten 
 

Blir du med til Irland, Turid? Venninna mi, Stephanie frå Australia, skulle til Europa 
og ville ein tur til Irland kor bestemora kom frå. Sidan eg er litt over middels glad i 
Irland var eg ikkje vanskeleg å be. Stephanie var Rotary fredsstipendiat i Uppsala i 
to år, og eg var fredsstipendiat i Bangkok på kortprogrammet som er tre månader. 
Seinare har begge blitt rotarianarar, høvesvis i Bergenhus og Melbourne. Medan 
Stephanie var i Uppsala møtte ho Tove (Kayser) som introduserte oss for kvarandre 
våren 2014. No skulle vi endeleg treffes att. På den grøne øya.  
 
Begge tente på ideen om å besøke Rotary-klubbar, viss vi fekk det til å passe. Ved hjelp 
av appen «Rotary club locator» fann vi faktisk ein klubb kvar dag. Kall det gjerne sært. Vi 
kosa oss! Det passa faktisk perfekt med museumsbesøk, utflukter, venetreff, pubturar og 
anna vi hadde på programmet. Mat måtte vi jo ha uansett og kva er vel koselegare enn å 
dele måltid med lokale, trivelege rotarianarar? Det er nokså vanleg i andre land at eit mål-
tid er del av møteprogrammet. 
 

Forutan spanande føredrag og gode samtalar vart vi spurt om å fortelje om oss sjølv. Kven 
var desse to unge kvinnene frå kvart sitt kontinent som plutseleg dukka opp i klubbar i uli-
ke delar av Dublin? Då nytta vi høvet til å fortelje om Rotary sine fredsstipend, som viser 
seg å vere ukjend for altfor mange, og kva som motiverer oss til å vere rotarianarar. Step-
hanie fortalde også om "Seven women", organisasjonen ho har starta. Ta gjerne ein kikk 
på www.sevenwomen.org og lat deg inspirere! 
 

Før vi reiste hadde vi linka opp med ein svensk rotaractar som bur i Dublin. Verda er lita 
og vi hadde mange felles kjende. Første kvelden var vi på rotaract-møte med påfølgjande 
burgertur på byn saman med engasjerte og ivrige ungdomar som hadde gode spørsmål 
om fredsstipenda. 
 

Neste dag tok vi turen til Dublin north Rotary club. Trass i at Rotary er religiøst og politisk 
uavhengig er det mange klubbar i verda som startar og/eller avsluttar møta med bøn. Her 
vart eg spurt om å leie avslutningsbøna og eg spurte om eg kunne synge ei irsk velsig-
ning. Det vart godt motteke (sjølv om eg bomma på teksten), før klubbmøtet vart avslutta 
med «Do good to the world»-skål. «Doing good in the world» er mottoet til Rotaryfondet. 

 

    Bilde 1.                                                                                Bilde 2. 
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Bilete 1: Ei kjempehyggeleg dame tilbaud oss å sitte på med ho til landsbyen hennar, ein koseleg liten 
fiskarlandsby vi sannsynlegvis ikkje hadde sett viss ikkje. På vegen tok ho oss med til eit utkikkspunkt og 
fortalde om området. Biletet syner og eit rotaryprosjekt, vimpelminne frå fire hyggelege klubbesøk, og besøket 
hos Rotaract kor eg fortel om fredsstipenda til engasjerte ungdomar. 
 
Bilete 2: Etter ein dagstur til Kilkenny var vi på kveldsmøte med Dublin central Rotary club. Det var eit slags 
ekstraordinært møte med mingling og utdeling av pengar til ulike organisasjonar og føremål. Dette var ein 
klubb med lågare snittalder og ein gjeng tok oss med på cocktailbar etter møtet. 

 
Eg har sett mange ulike rotary-ritual, men den var ny for meg. Kanskje er det ikkje så 
dumt å ta med seg ei slik påminning ut frå møta? 

                                    
Torsdag føremiddag sette vi oss på toget nedover langs kysten til Dun Laoghaire, som eg 
omsider lærte meg å uttale.  Den venlege rotarianaren tvers overfor meg ved bordet had-
de vore i Florø som leiar for ein irsk friidrettsdelegasjon. Back in the days. Kva er sannsy-
net for at den einaste staden i Noreg han hadde besøkt er min eigen vesle heimby?  

 
Dublin Viking rotary club hadde så stilig namn at dei berre måtte 
besøkast. Bergenhus Rotaryklubb har jo og vikingskip i vimpe-
len. Dublin-vikingane er morgonfuglar og treffes for frukost 0730 
kvar fredag. Til saman var vi fire utanlandske gjestar rundt bordet 
og samtalen gjekk lett med vekslande emne. 
 

Eg reiser mykje, både privat og med jobb. Uavhengig av om eg 
er på jobbreise, kurs eller ferie plar eg sjekke om det er eit rotary-
møte i nærleiken. Det har vist seg både gjevande, hyggeleg og 
interessant. Å lære om lokalsamfunn, spanande samtalar, utvide 
rotary-horisonten, lære om rotary-prosjekt, få tips til kva eg bør 
sjå og gjere, og nye vener er berre noko av det eg har fått igjen. 
Ofte opplever eg å bli spurt om eigen klubb og prosjekt. Kun 
svært unntaksvis har eg opplevd det kleint å besøke andre 
klubbar.  

 
Dei siste åra har eg besøkt klubbar på fleire 
kontinent. Rotaryklubbar kan vere svært 
ulike, men vi har same grunnverdiar. Eg har 
besøkt rikmannsklubbar som tilsynelatande 
trivst godt i sitt eige selskap og deler ut 
pengar til ulike formål. Eg har besøkt 
klubbar med rotarianarar som ikkje nødven-
digvis er så økonomisk ressurssterke, men 
som med stort engasjement bruker sin 
kompetanse, nettverk og energi til små og 
store prosjekt i samfunnet. Rotary er det 
Rotary gjer. Det er fantastisk det vi får vere 
ein del av! 
 

Sjølv om eg er ung rotarianar sjølv blir eg 
alltid nysgjerrig når eg møter andre på min 
alder. I Rotary Genève International var det 
god spreiing i alder. Eg spurte ei av dei  

ferskaste kvifor ho var med. 
 

”Her møter eg eldre, erfarne menneske som gjerne deler av si erfaring og kompetanse og 
kunnskap og tek seg tid til meg.”  
 

I vår tok eg ei vidareutdanning som mellom anna innebar to veker på eit amerikansk mili-
tærsjukehus i Tyskland. I næraste rotaryklubben møtte eg Monika som seinare inviterte 

     

 

 

 

Bilete 4: Vimpelutveksling i 
Genève 

Bilete 3: For første gang har eg blitt servert øl av 
ein ekte munk. Trur faktisk det er første rotary-
munken eg har møtt. 
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meg med på søndagstur med 
påfølgjande kaffi og kaker på terrassen sin. 
Eit fint avbrekk i vidareutdanningstilveret. 
Føredragshaldar var Lara, ein ung augele-
ge, som skulle på yrkesutveksling til Li-
tauen. Vi hadde mange felles kjende frå Ro-
taract-miljøet. Seinare var eg på kurs i Obe-
rammergau i Tyskland. Der hadde to 
klubbar fellesmøte med omvisning og godt 
måltid på det lokale klosterbryggeriet. Ein av 
munkane er med i klubben.   
 

Det er ikkje berre utanlands det er kjekt å 
besøke klubbar. Både Modum RK, Ørland 
RK og Majorstuen RK har fått Bergenhus-
vimpel i år, og eg har lært om lokalhistorie, 
datasystem og pensjon. På Ørland møtte eg 
ein inspirerande mann med lang forsvarkar-
riere i inn- og utland kor han heile vegen 
også hadde vore rotarianar der han hadde 
budd. 
 

Dei neste seks månadane har eg ein ar-
beidsgjevar som ikkje syns det er OK at eg 
er i Rotary. Difor har eg fått permisjon frå 
klubben og det vert nok ingen klubbesøk 
korkje i eigen eller andre klubbar. 
Kanskje har du lyst til å besøke ein klubb? 
 

Tips: Ta med vimpel i veska. Last ned club 
locator eller bruk club finder-funksjonen på 
nettsidene. Eg tek alltid kontakt med klubben 
på førehand og spør om eg kan kome på 
besøk. Dette både fordi eg tenkjer det er 
høfleg, og fordi klubben kan ha avvikande 
møtestad, eller det er nyttig for dei å vite at 
du kjem med tanke på matbestilling eller in-
formasjon om til dømes kuvertpris. Eg plar 
og nemne at eg tek med vimpel, så er dei 
budd på det. Merk at kontaktinformasjon finn 
du først når du har logga inn i appen. 
 

Har du lyst til å besøke ein klubb, men syns 
terskelen er høg eller at det er litt vrient? Eg 
hjelper deg gjerne. Send meg ein e-post og 
spør i veg! 

 

Nyttige lenker: 
App: https://my.rotary.org/en/manage/community-marketplace/official-rotary-apps 
 

Club finder på nett: https://my.rotary.org/en/search/club-finder 
 

Fredsstipenda: https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships 
 

Do good in the world! 
Helsing Turid 
 
turidar@hotmail.com 
Turid Astrid Reksten 
Rotary peace fellow og rotarianar (no i permisjon) 

 

 

 

Bilete 6 I appen kan du søke 
opp klubbar, finne kontaktinfor-
masjon og du kan finne klubblo-
kalet på kart. 

 

Bilete 5: Under langhelg i Storbritannia i november 
hadde reisekompisen min plukka ut nokre av 
reisemåla. Han ville ha eit bilete av meg føre eit skilt 
med "Prestatyn" og sånn hamna vi der. Prestatyn 
Rotaryklubb haddde møte på hotellet vi budde på 
same dagen. (Det var litt vanskeleg å forklare kvifor 
eg var der...) Her fekk eg høyre historia om ei walisisk 
prinsesse, om minoritetar og maktkampar og det som 
leia fram til dagens «Prince of Wales»-tittel.  

Bilete 5 
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           Yrkesmesse for 21. gang på Askøy 
 

 
Torsdag den 25. januar var det igjen duket for yrkesmesse på Askøy Videregående 
Skole.  For 21. gang sto Askøy Rotary klubb som arrangør. Også denne gang sam-
men med medlemmene i Askøy Fenring Rotary Klubb.  De to klubbene ser det som 
sin oppgave å bidra til at elevene i 10 klasse får et best mulig og informativt grunn-
lag å foreta utdannings- og yrkesvalg på. 

 
Nær 1000 mennesker, elevene i 
10. klasse, deres foresatte og 
andre interesserte, var til stede 
på messen.  Arrangørene hadde 
lagt opp til jevn fordeling av ele-
vene med følge gjennom de om 
lag tre timene messen varte.   
 

Alle de viktigste bedriftene på 
Askøy var representerte med 
stand på messen.  Frank Mohn, 
Karsten Moholt, Intermec , Askøy 
kommune, for å nevne noen.  De 
kunne blant annet informere om 
mulighetene for lærlingeplasser 

og en fremtidig jobb. 
 

Tilbudene omfattet også ulike linjer, studieret-
ninger og skoler.  Elevene fikk også prøve for-
skjellige  simulatorer og man kunne få se eldre 
elever i aktivitet med arbeidsoppgaver og ekspe-
rimenter innen de fleste yrkesretninger. 
 

Elevene ble oppfordret til å benytte anledningen 
til å spørre og grave for å få frem mest mulig in-
formasjon og best mulige råd, og skolens egne 
og rutinerte rådgivere var tilstede og tilgjengeli-
ge. 
 
Ordfører Terje Mathiassen åpne det hele.  I sin 
hilsen til elevene sa han blant annet at det er vik-
tig å  bruke tid på valget av linje.  Han oppfordret 
elevene til å søke råd hos rådgiverne og til å dis-
kutere valgmulighetene med familie og venner.   
 

Også Rektor Oddvar Skråmestø holdt en appell.  
Hans budskap var at elevene denne dagen måt-
te tenke på seg selv og sin egen fremtid. 
 
Per Ove Askeland 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 Simulatortrening 

Uniform på hver gang 
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Klipp fra klubber     

  

Nordhordland Rotary Klubb; Vårt internasjonale hovedprosjekt 
 
Klubben har siden 2013 samarbeidet med Kolibristiftelsen som driver forebyggende 
arbeid blant barn og unge i de lutfattige favelaområdene i Sao Paulo-området i Brasil. 
Stiftelsen har hovedsete i Bergen, noe som gjør samarbeidet enkelt og direkte.  
 

Klubben kan konsentrere seg fullt og helt om å 
skaffe midler tilveie for delprosjektene den ønsker å 
støtte, uten å bruke egne ressurser på tilretteleg-
ging, tilsyn m. m. En av klubbens medlemmer med 
tilknytning til Brasil har likevel besøkt stiftelsens 
nedslagsfelt to ganger når han likevel var i Sao 
Paulo. Han kan gå god for at stiftelsens arbeid ut-
gjør en stor forskjell for de unge som blir fanget opp 

av virksomheten. 
 

Kolibrimodellen  
bygger sin virksomhet på sunne fritidsaktiviteter der motivasjon for skolegang, idrett, kunst 
og kultur er grunnelementer. Barn og unge i disse miljøene dropper ofte ut av skole fordi de 
mangler motivasjon og støtte fra sine nærmiljø. For å kunne ta del i aktivitetene er det et 
absolutt krav til skolegang. Mange barn og unge i oppvekstmiljø preget av fattigdom, håp-
løshet og kriminalitet har siden starten i 1992 fått fremtidshåp og utdanning, og mange er 

også blitt gode rollemodeller i sine nærmiljø. 
 

Klubbens første delprosjekt (2013/14)  
var å finansiere et kjølerom for matvarer i et er-
næringsprosjekt som drives i et av områdets aller 
fattigste strøk. Her får de unge som en fritidsakti-
vitet lære om kosthold og ernæring, og får selv 
tilberede næringsriktige retter på prosjektets kjøk-
ken. Også mødrene får råd og veiledning. Pro-
sjektet har avtale med et matmarked, der prosjek-
tet hver søndag vederlagsfritt får overta det aller 
meste av matvarer som måtte være til overs når 

markedet stenger. Etter strenge kriterier blir en del 
av dette overskuddet vederlagsfritt delt ut til områ-
dets aller mest trengende familier, mens det som 

ikke deles ut gjennom uken brukes i undervisningen. Med kjølerommet på plass sikres det 
at matvarene fra markedet kan oppbevares på en trygg måte. 
 

Pågående prosjekt 

 

Foran døren til det nye kjølerommet: Øystein Wiik v) fra Nord-
hordland Rotaryklubb sammen med stedlig leder og stifter av 
Kolibristiftelsen, Gregory Smith (h), flankert av to unge lokale 
ledere som i sin tid ble fanget opp av prosjektet og nå er 
rollemodeller i lokalmiljøet. 

Kolibrisentrene fremstår som oaser i en trøstesløs tilværelse  
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Etter dette første prosjektet har klubben vært med å finansiere et pågående  
sosialiseringsprosjekt ved et eget tilrettelagt senter ute ved kysten – i noe avstand fra virk-
somhetens kjerneområde i Sao Paulo. Over en weekend eller for noen feriedager får barn 
som trenger personlig oppmerksomhet og individuell tilrettelagt oppfølging delta i sosiali-
serende og tilrettelagte aktiviteter. Her deltar barn fra de aktuelle favelaområdene, samti-
dig som tilbudet også omfatter barn fra senterets nærområde. På denne måten kommer 
barn bort fra en destruktiv favela-tilværelse for et par dager, får se vakre omgivelser og 
sosialisere seg med positive og organiserte aktiviteter i nye og tilrettelagte omgivelser. Lo-
kale barn fra senterets nærområde følges også opp med omsorg og hjemmebesøk. Dette 
prosjektet har vist seg å være særdeles verdifullt i arbeidet med å motivere barn og unge, 

gi dem tro på seg selv og styrke troen på at hvert 
enkelt menneske har verdi – alt dette grunnleggen-
de for å kunne bryte med håpløsheten som ellers 
råder i disse områdene. KLM (Wings of Support) er 
for tiden den andre partneren i dette prosjektet. 
 

Vi redder noen! 
Brasil har de siste årene vært rammet av økono-
misk resesjon der de tradisjonellt svake befolk-
ningsgruppene som vanlig rammes hardest. En 
gryende optimisme og økonomisk fremgang har 
blitt byttet ut med håpløshet og ny tilflytning til fa-
velaområdene. Med vårt engasjement er vi med på 
å redde noen unge i dette store landet fra en håp-
løs fremtid og over i en tilværelse der de kan bli 

nyttige samfunnsborgere med engasjement og ansvar for både seg selv og sine omgivel-
ser. 

 

Finansiering 
Klubben finansierer sitt engasjement hovedsakelig gjennom et årlig medlemslotteri, men  
også andre arrangementer bidrar i betydelig grad. På vår årlige romjulsfest for eldre er 
overskuddet fra en utlodning med betydelige premier dedikert prosjektet. På vårparten i år 
planlegger vi et arrangement i samarbeid med sangeren og sangpedagogen Kjersti Wiik, 
der også capoeiragruppen Beija-Flor Bergen  (brasiliansk folkedans) sannsynlivis blir med 
– kanskje i en felles opptreden som forener brasilianske og norske kulturuttrykk? 
 

En gledelig sideeffekt av klubbens engasjement er at dette også har utløst private midler i 
form av et arveoppgjør. 
 

Klubben ser sitt engasjement  for Kolibristiftelsen som en effektiv og enkel måte å bidra 
internasjonalt innen flere av Rotary sine humanitære fokusområder. En har likevel så langt 
ikke søkt om Grants, da vårt engasjement i sin nåværende form neppe dekker alle kriterier 
for slike tilskudd. 
 

Klubben anbefaler  
gjerne andre av distriktets klubber som kan være i søken etter nye internasjonale prosjek-
ter å vurdere Kolibristiftelsen som samarbeidspartner. Stikkord i en slik vurdering kan 
være  

- lokal forankring (Bergen) 
- enkel og direkte kommunikasjon 
- enkelt administrasjon for klubben 
- medbestemmelse i valg av delprosjekt. 

 

 
Mer om Kolibristiftelsen finnes på kolibricarf.no 
 

 Øystein Wiik 
Nordhordland Rotaryklubb  

 

Sosialiseringsprosjektet gjør en forskjell. 
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Heder til Jo Gjerstad.  Forts. fra side 7. 
 

Etter denne innledningen presenterte president Lars Juvik statuttene for Rotaryprisen.  Jo 
Gjerstad får den for svært stor samfunnsnyttig innsats for Byen mellom de syv fjell og ikke 
minst for sin alltid store velvillighet og raushet ved å dele sin kunnskap – ikke minst også 
overfor Askøy Rotary Klubb som han har beæret med besøk mange ganger.  Hans kone 
Mona, som opprinnelig er fra Kleppestø, var også tilstede denne kvelden og fikk blomster 

for det.  Hele forsamlingen av Rotarianere og gjester 
reiste seg da Jo fikk overrakt prisen med diplom og me-
dalje. 
 

Vi håper det ikke går lang tid før Jo Gjerstad igjen kan 
berike oss med et nyttforedrag.  Da bør man gå «mann 
av huse» for å få det med seg. 
 
Per Ove Askeland 
Tekst og foto 

PROSJEKT 10 000 HAPPY BIRTHDAYS 
- Help Mothers Survive - 

Kurs i Kenya arrangert og finansiert av Sotra og Askøy Rotary Klubber. 
 

Hvordan gikk det? 
 
I Rotary i Vest Nr. 2  2017 – 18 fortalte vi planene for dette kurset og lovet å dele av 
våre erfaringer. 
Kurset ble gjennomført 4.- 8. desember 2017 - noen uker seinere enn først planlagt.  
Til sammen 21 helsearbeidere fra et relativt stort område vest i Kenya møtte til kur-
set sammen med ledelsen for helsemyndighetene, Ministry of Health, på stedet.    I 
tillegg til treningsutstyret som var innkjøpt oppdaget vår prosjektleder at det var 
stor mangel på vanlig medisinsk utstyr til bruk ved fødsler på alle fødestuene.  Det 
ble derfor kjøpt inn noe ”delivery packs” i tillegg til treningsutstyret fra Lærdal.   

 

Kurset med forelesninger og mye trening med utstyret fra 
Lærdal Medikal, fikk stor oppmerksomhet.  Det ble  
gjennomført trening dagen lang.  Både kvinner og menn 
gjennomgikk vellykkede ”fødsler” samtidig som de lærte 
om hvordan de kan takle komplikasjoner. Deltakernes 
evalueringer var svært gode. De ønsket å kunne fortsette 
treningen, og de ble oppfordret til å lage sine egne planer 
for dette.   
 

Første kurs i Kenya er altså gjennomført.  Treningsutstyr, 
undervisningsmateriell, metoder og konsepter er gjort 
kjent.  De kan fortsette å trene med utstyret vi kjøpte og 
introduserte, men de trenger også penger for å samles og 
mer medisinsk utstyr på fødestuene.  Om vi kan helpe dem 
med dette avhenger av to ting:  At de selv tar tak i  
utfordringen og vegen videre, og om flere i Rotary vil være 
med å bidra. 
 

Distrikt 2250 har planer om videre satsing på både 10 000 
og 50 000 Happy Birthdays i flere land, og vi vil også følge 
dette spennende arbeidet videre.  

Samtidig kan vi holde vår tette kontakt med helsearbeiderne vest i 
Kenya.  Vi kan utgjøre en forskjell på mer enn en måte! 
 
Eli Lexander 
Askøy Rotary Klubb 

 

 

 


