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Inneholder bl.a. 

GETS på Gardemoen 21. - 23. april 
 

Governor elect training seminar - Nå er Arild Dale i gang 

DGN´ene sammen med NORFO´s styre på trenings seminaret.  Her 
starter for alvor opplæringen av guvernørene i 2018 - 19. 

Arild Dale nr. 4 fra høyre 

I forbindelse med HM Kong 
Haralds 80-årsdag 21. februar 
sendte Rotary i Norge en gave 
til Kongen. Det er nå kommet 
en takk for gaven i form av et 
takkekort  Se også side 10. 

 Åsane Rotary Klubb 
bygget hus til  

blodbank i Zansibar 

Møt Ian Riseley i Bergen 
22. mai 

RIKTIG GOD 17. MAI 
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Guvernørens side     

Kjære Rotarianere! 
 
Vi er i mai. Vinterkulden har omsider sluppet taket, og dager med strå-
lende sol har fått mange av oss til å kjøre noen runder med gress-
klipperen før 17. mai. Jeg rakk så vidt å gjøre det selv i kveld før  
regnet kom drivende sørvest fra. Og tross litt tvil om bærekraften, 
slengte jeg på litt gjødsel for å prøve å fordrive all mosen som har 
boltret seg gjennom vinterens fuktige måneder.  Dette er rutinemessig 
vedlikehold av en hage som skal se noenlunde grei ut for oss som bor 
her og våre naboer, som i perioder ser mer til hagen enn vi selv gjør. 
 

Rotaryklubbene trenger også litt vedlikehold. Når det skjer rutinemessig og fast, slik de 
beste gjør det, fremstår klubbene som levedyktige, attraktive og effektive. Vi har mange 
slike klubber her i distriktet. Hvert år gjennomfører de dugnadsarbeid, samler inn penger, 
tar imot utvekslingsstudenter, gjerne sammen med naboklubber. Og de inviterer inn nye, 
gode ambassadører for ny og nyttig kunnskap, handlekraft og serviceinnstilling.  
 

Noen klubber strekker seg svært langt i å samkjøre egne mål med Rotary International 
sine. De tar initiativ til samarbeid utenfor Rotary, de jobber for ungdom, gjennom Ryla, 
utveksling og roundtrip. Og noen, som Stavanger Int., setter seg som mål både å opprette 
en Interact klubb og å blåse liv i en Rotaract klubb. Andre klubber er mindre ambisiøse. 
De tilrettelegger for gode foredrag, og samler gjerne inn penger til et godt formål og de 
hygger seg. Alt dette er Rotary. 
 

Det nærmer seg sommeren, og jeg skal nå snart oppsummere mine inntrykk fra alle klub-
bene, hva de jobber med, hvordan de utvikler seg og hva de betyr for andre. Det blir en 
kjekk jobb, der mange gode minner vil komme frem igjen. Og der notatene vil danne 
grunnlag for gruppering av klubbene innen de ulike feltene. Jeg må også rapportere på 
ambisjoner mot å ha balanse blant klubbens medlemmer. Ikke bare i alder, og etnisitet. 
Men også kjønn. Det er klubber som kun har menn, men som jobber videre for å få med 
begge kjønn.  De vil klare det.  
 

Og så er det faktisk noen klubber der dette fremdeles ser ut til å være tabu, og der  
tidligere diskusjoner, kanskje litt opprivende, har lagt lokk på spørsmålet for en tid. Det har 
vært, og vil være en del oppmerksomhet fra RI rundt akkurat dette, og tilbakemeldingene 
vil bli lest. Jeg håper derfor at klubbene det gjelder nå er kommet så pass langt at de for 
neste periode kan legge denne type utfordringer bak seg, at de kan komme litt mer i takt 
med samfunnet for øvrig og tilpasse sine ellers utmerkede tradisjoner slik at de kan møte 
den nye tid. Det tror jeg de vil klare helt fint, så lenge viljen er til stede.  

 
Blant alle gode lokale og 
internasjonale satsninger, 
er det aktivitetene gjen-
nom TRF som har betydd 
mest for våre tjenester 
overfor verdenssamfun-
net. Fondet ble startet for 
100 år siden. Og vi er tett 
på jubileumsdatoen i dis-
se dager. Hvilken fantas-
tisk mulighet til å markere 
dette har vi ikke da fått 
gjennom vårt felles ar-
rangement i Bergen 22. 
mai. Flere klubber har 
jobbet intenst med å lage 

 

 

 

Snart tid for gjentagelse av dette... 
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til en presentasjon av det vi sammen med TRF har fått til gjennom mange av disse årene i 
vårt distrikt.  
 
Arrangementet midt i sentrum av Bergen, midt i distriktet vårt, midt i den vakreste tiden av 
året, er for ALLE rotarianere. Dette er en høytidelig, skikkelig og stilig markering av et 100
-års jubileum, som vi gjerne ønsker å huske som noe vi alle gjennomførte sammen. Kom-
mer du? Jeg håper virkelig at du vil komme. Dette er ikke et underholdningsarrangement, 
men en Rotary-begivenhet med stilig underholdning til. Dette er ikke et arrangement der 
celebriteter skal være i sentrum. Men det er et arrangement for deg og alle andre klubb-
medlemmer, som er så viktig at både innkommende verdenspresident Ian Riseley, sone-
direktør Mikael Ahlberg og mange andre tilreisende Rotaryledere har valgt å besøke oss.  

 
For å møtes rundt det som er vår felles grunn til å feire: The Rotary Foundations 100-års 
jubileum. Så gå ikke glipp av denne muligheten til å bli med. Meld deg på. Og la de besø-
kende se at Vestlendingene stiller opp når de får muligheten. Vi skal ikke vise frem halv-
tomme lokaler til våre gjester. Vi skal ha fullt hus og god stemning, og DU må være med 
og bidra for at vi skal få det til! 
 

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har deltatt med tilretteleggingen. På  
Ramsholmen, på Solstrand, i bilen til Bergen. Ved utstillingen på Torgalmenningen, på 
Bryggen, og i losjen. Hvert av stedene er det mange som har brukt mye tid på forberedel-
ser. Så la oss sammen gjøre dette til en fantastisk og minneverdig dag for alle. 

 
 
 

Ha en  
feiende flott 
17. mai og  
bidra til en  
fantastisk 22. 
mai 2017! 
 
Tore Rykkel 
2016-17  
Distriktsguvernør  
 

 
 

 
 

 

 

17. mai i Bergen 
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Åsane Rotaryklubb har i samarbeid med Haukeland Sykehus fremskaffet midler til  

oppføring av bygg til en blodbank.  Kostnadene med bygget ble opprinnelig tenkt 

skaffet tilveie i samarbeid med andre lokale klubber, men det ble til at vi fikk inn 

midlene på selvstendig grunnlag. 

Pengene kom inn ved bl.a. golfturnering og kunstlotteri. 

Blodbanken er bygget på øya Pemba som tilhører øygrup-

pen Zanzibar i Tanzania.  Øya har i underkant av 500.000 

innbyggere. 

Nå står bygget klart for innstallering av utstyr til drift av 

blodbanken. 

Klubben er godt fornøyd med samarbeidet både med Hau-

keland Sykehus og den stedlige entrepenøren i Zanzibar. 

 
Gunnar Nødland 

 

 

Bygget hus til blodbank i Zanzibar 

 

 

Omtale i Rotary Norden 

Det ferdige bygget 



Månedsbrev for Distrikt 2250.  Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb  E-post: poaskel@gmail.com) 

6 

Blindeforbundet 

Mange barn fikk sko og klær fra Askøy RK og sponsorer 

Referat fra møte i Askøy Rotary Klubb torsdag den 20. april 2017. 
  

17 rotarianere og to gjester, hvorav den ene var foredragsholderen og den andre vårt 
inn-kommende, nye medlem Anita, hadde møtt frem denne forsommerkvelden. Pre-
sident Knut, som var «på hjemmebane» med kveldens tema, ettersom han tidligere 
har jobbet for Blindeforbundet, åpnet på vanlig Rotary-måte.  Lyset ble denne gang 
tent for alle barn som er utsatt for overgrep.  Et skremmende problem som ser ut til 
å være mye større enn noen kunne ane. 
 

Kveldens tema handlet om å bli kjent med 
Blindeforbundet eller Norges Blindeforbund 
- synshemmedes organisasjon, som det he-
ter.  Undertittelen var «Hvem og hva er vi?»  
 
Foredragsholderen Silje Thon fra rehabilite-
ringsavdelingen Vestlandet, åpnet med å pre-
sentere seg selv. Hun er Askøybosatt, fra Ber-
gen, universitetsutdannet, i slutten av tredve 
årene, har ektemann og to barn og er selv syns-
hemmet siden 2009.  Ja, livet hadde for hennes 
del blitt snudd opp ned i 2009.  Fra å kunne kjø-
re bil, lese og ferdes naturlig over alt til å måtte 
levere inn sertifikatet, ta i bruk ulike hjelpemidler 
og miste evnen til å gjenkjenne ansikter selv når 
menneskene er nære og kjære og på relativt 
nært hold.   

 
Den genetisk betingede øyesykdommen som rammet henne så ubarmhjertig, førte henne 
til Blindeforbundet der hun har fått god hjelp og også jobb.  I dag er hun glad for utdanning-
en hun sikret seg før hun ble synshemmet.  Nå er hun en av i alt ca. 150.000 synshemme-
de i landet, men hun er og en av dem som har tatt kampen opp og vil spre budskapet om 
håp og hjelp og Blindeforbundets eksistens, mål og visjon.  Det handler om å styrke livs-
kvaliteten og selvstendigheten til de synshemmede gjennom mestring av alle livets ulike 
oppgaver og gjøremål. 
 
Oppgavene til blindeforbundet er mange, for 100.000 nordmenn sier de har problemer med 
å bruke minibank og betalingsautomater, 53 % av befolkningen vår kan ikke lese varedek-
larasjoner, 10% av alle over 70 år mister lesesynet og vi får 15.000 nye synshemmede 
hvert år. 

 
Blindeforbundets sam-
funnsløfte er: ”Vi kjemper 
for synshemmedes rett til 
et aktivt og selvstendig liv, 
legger til rette for at blinde 
og svaksynte skal møtes 
og utveksle erfaringer, gir 
praktisk hjelp for å mestre 
hverdagen og arbeider for 
at færre skal få nedsatt 
syn.” 

 

På mestringssenteret Solvik på Askøy foregår opplæring, trening og veiledning 
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 Klipp fra klubber    

 

..med sko for første gang 

  
Deres visjon er: ”Blinde og 
svaksyntes rett til å leve som 
alle andre”  
Blindeforbundets verdier opp-
summeres i tre O´er - Offen-
siv, optimistisk, omsorgsfull 
Silje Thon gav oss også et  
innblikk i de vanligste sympto-
mene på øyesykdom og gav 
oss råd om å sjekke synet 
hvert år.  Særlig dersom du 
ikke kjenner igjen folk på ga-
ten, ikke klarer å lese avisen 
som før, ser rette linjer som for 
eksempel dører og vinduskar-
mer som skjeve, ikke ser for-
tauskanten eller opplever natt 
blindhet eller dobbeltsyn. 

 
I foredraget viste Silje eksempler på hvordan synshemming oppleves, men la stor vekt på 
mulighetene og håpet i synsrehabiliteringen.   
 
Det finnes blant annet tre mestrings sentre i landet hvorav ett av dem på Solvik på 
Askøy.  Gjennom de tre sentrene får synshemmede kurstilbud med veiledning og trening 
i bruk av de mange hjelpemidlene som nå finnes.   
 
Silje rundet av med noen gode råd i møte med synshemmede.  De er viktige også over-
for andre grupper så de følger her: 
 
- Vær naturlig! 
- Henvend deg direkte til den du skal snakke med 
- Si gjerne hvem du er når du treffer en synshemmet. 
- Om du ønsker å hjelpe – spør først. 
- En førerhund i sele er på jobb, og må ikke forstyrres! 
 
Vi anbefaler gjerne dette programmet til andre klubber.  Ta kontakt med Blindeforbundet. 
 
Per Ove 
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  Heder og ære 

 På julemøtet i Haugesund Rotary i desember mottok klubbens eldste med-
lem Johannes Østensjø jr. Paul Harris Fellow med en safir etter 50 års med-
lemskap i Rotary. 
Einar Jørgensen med like lang fartstid i Rotary ble også hedret med Paul 
Harris Fellow på samme møte. 
 

Johannes Østensjø har mer enn 50 års medlemskap i Ro-
tary og fyller i år 94 år. Han er en sentral skikkelse i Hauge-
sund og har i alle år hatt utstrakt virksomhet i hele Norden. 
Han tok sin utdannelse på Handelshøyskolen i København 
som siviløkonom. I Haugesund bygget han opp virksomhe-
ter innen sild, tønneproduksjon og annen industri I mange 
år drev han også med eksport av sildetønner  som han bl. 
a. leverte til Island hvor han bygget opp et stort nettverk. 
Fra Island hentet han også hjem til Norge Islandshester 
som han helt frem til for få år tilbake benyttet flittig på sine 
daglige turer i utmarken i Tysvær utenfor Haugesund. I 
mange år var han også i involvert i handel og sildeeksport 
til Sverige. Og han er også godt kjent på Færøyene. Nor-
den har vært hans arena i alle år. 
 

Johannes Østensjø jr er en kjærkommen taler på våre Ro-
tary møter hvor han titt og ofte fremfører foredrag og dikt 
fra norsk og nordisk litteratur - alltid uten manus. På bildet 
fremfører han "Nordlands trumpet" skrevet av dikterpresten 

Petter Dass på Lothes mait og vinhus i Haugesund hvor klubben hvert år arrangerer sin 
årlige Gourmet-aften. 
 

Innledningsvis fortalte han om "Det norske selskap" i København.  Norske selskap er en 
"litterær selskapsklubb" stiftet i 1772.  Her kom de norske studentene - hovedsakelig teo-
logistudenter - sammen hvor "de skrev salmer på dagtid og drikkeviser på kveldstid". 
Den nordnorske dikterpresten Petter Dass var en av dem. På bildet fremfører Johannes 
Østensjø samtlige vers med bravur. 

 

 

Nils Thunestvedt (Arna RK) hedret 
 

Nils Thunestvedt er Arna Rotaryklubbs eneste 
chartermedlem som fortsatt er aktiv i klubben. Ny-
lig fylte han 96 år og ble hedret av klubben med 
charternål og blomster.  
 

Nils er i usedvanlig god form etter alderen og er blant dem 
i klubben med høyest fremmøte. I sine yrkesaktive år drev 
han sitt eget handelslag med bensinpumpe på Haukeland i 
Arna. For noen år siden ble Nils Thunestvedt tildelt Paul 
Harris Fellow for sin mangeårige innsats i klubben. 
Arna Rotary Klubb ble stiftet 21. september 1961 med Ber-
gen Rotary Klubb som fadderklubb. Klubbens charterdato 
er 23. oktober 1961.  
 
  
Nils Thunestvedt ble hedret med charternål og blomster av president Svein Erik 
Akselberg i Arna Rotaryklubb.  
(Foto: Anne Britt Hauge) 

 



Månedsbrev for Distrikt 2250.  Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb  E-post: poaskel@gmail.com) 

9 

  Heder og ære 

         Paul Harris Fellow til Bjørn Rismyhr i Karmøy Vest RK 
 

                                                                                                                    Tekst: Per Inge Eriksen - Foto: Svein Medhaug  

 
Bjørn Rismyhr ble medlem i klubben 
allerede i 1985, men grunnet mye ar-
beid både som lege og studierektor i 
Nordisk Akupunkturhøgskole og fami-
lie ble det bare et år i klubben.  
 
 
 

I 2009 sa Bjørn igjen ja takk til å være 
med. Han har siden gått gradene i styret 
fra sekretær, innkommende president til 
president, past President og er nå leder 
for komiteen Internasjonalt arbeid der vår 

klubb sender ut og mottar en student hvert tredje år. I 2017/18 sender vi igjen en student 
ut i verden, denne gangen til Mexico.  
 

Bjørn har i flere år stått på for å samle inn midler til Polio Pluss, han er medlem i Ameri-
kafestkomiteen og ivrig forkjemper for allsang på våre møter. Etter en studietur til Kina 
der Bjørn var innom den lokale Beijing klubben innførte han Happy Money i vår klubb, 
noe som stadig innbringer økonomiske midler som klubben kan hjelpe andre for. Han har 
også gitt styret beskjed om at han kan tre inn som ny sekretær i klubben i 2018. Som le-
ge har vi fått stort utbytte av hans kunnskap og lange erfaring ved flere foredrag i vår 
klubb og våre naboklubber.  
 

Bjørn har siden han kom inn i klubben igjen vist gjennom sin positive holdning og ved å 
være med i komitearbeid og styrearbeid at han fortjener utmerkelsen Paul Harris Fellow.  
Medlemmene gratulerer Bjørn og håper på mange flere år i klubben med sitt positive  
bidrag.  

 

 

 

  

  

Stord Rotaryklubb inviterer til golfmeisterskap for distriktets rotarianarar i helga 
18. til 20. august  2017. Stord Golfklubb sin Prestegarden Golfpark vil vere  
konkurransearenaen i dei tre dagane.  Følgje, golfspelande eller ikkje, er også  
hjarteleg velkomne. Eige arrangement til dei som ikkje spelar golf. 
 

Me i Stord Rotaryklubb vil dra i gang dette som eit årleg arrangement for å samla  
rotarianarar som spelar golf på alle nivå til hyggeleg konkurranse og venskapeleg sam-
vær på og utanfor golfbanen. Overskotet går til 10.000 Happy Birthdays aksjonen. 
Stord Hotell vil sørge for rimeleg og godt opp-
hald og festmiddag på laurdag. 
 
Full invitasjon med detaljar er sendt ut til alle 
presidentar i distriktet, samt ligg på nettsidene 
til distriktet og heimeklubben. 
 

Påmelding til Per Inge Sætrevik, 
per.inge.saetrevik@sklbb.no 
mobil: 915 51 291 
 
Jonas Meyer Eldøy. 

 

INVITASJON TIL SISTRIKTSMESTERSKAP I GOLF  
2017 PÅ STORD 
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  H.M Kong Harald V er æresguvernør for de norske 

Rotarydistrikter og fikk selvsagt også en gave i  
anledning 80 års dagen.  Takkekortet ser du på side 1 

I neste nummer: 
- Reportasje fra  innkommende RI president sitt 
besøk 
- Intervju med en ungdom  som deltok på RYLA 


