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Guvernørens hilsen til PETS 

Kjære rotarianere og ledsagere. 
 
Velkommen til PETS 2017 her på Sola. Denne treningssam-
lingen vil bli intens, inspirerende og kjekk. Og forhåpentligvis 
«gild», som jeg har lært at det heter nedover på Jæren, når 
noe er veldig bra. 
Det var på Nærbø jeg fikk treffe Svein Inge Årrestad, han 
som har skrevet Rotary-sangen, som de fleste sikkert kjen-
ner. Han er medforfatter til en humorbok, og der fant jeg et 
fint, lite uttrykk: 
 
«Han æ’ blindaste, så ikkje VIL sjå!» 
 
Men dette med å VILLE SE er komplisert. Siden vi alle  
bombarderes av titusenvis av inntrykk og meninger hver 
eneste dag, er vi alle - i hvert fall de mer heldige av oss - 
utstyrt med filtre. Som delvis og automatisk stenger ute  
ståket, og delvis gjør at vi holder fast i den tolkningen av 
verden rundt oss som passer den oppfatningen vi alt har.  
Slike oppfatninger er kjempe seige. De er som lim, og kan 
iblant drive oss til kanten av desperasjon når vi treffer noen 
som har en annen oppfatning enn vi selv har. Den beste  

måten å komme til felles forståelse, er gjennom respektfull samtale, der man viser evne til 
å se hvordan andre syn på samme sak, kan være både logisk og rimelig.  
 

Når du viser tillit, får du mulighet til å komme med fakta eller synspunkt som kan påvirke 
og endre oppfatning. Men å påvirke andre gjennom samtale, er en delikat og nesten intim 
sak, her nytter det ikke «gunne på», som de sier «over there». Gjør man det, vil man både 
styrke den annens opprinnelige oppfatning, og i tillegg presentere seg selv som en som 
det ikke er mulig å stole på eller i hvert fall diskutere med. Eller en dust, for å si det  
enklere. 
 

På jobben min har vi en flott samling folk i vår leveranseavdeling. Den ledes av en person 
jeg selv håndplukket til oppgaven for 15 år siden, og som best kan beskrives som «Tante 
Sofie». For det var det vi trengte og det var det jeg fortalte henne at vi ville ha.  
 

Dere vet sikkert at det selgere vil ha levert ikke nødvendigvis samsvarer helt med stan-
dard leveranser. Så hvis jeg har en viktig kunde med et spesielt viktig ønske, så har jeg 
lært meg å ta tidlig kontakt med Leveranse-folkene og ta en samtale om mulighetene for å 
få til en liten justering, og hvorfor dette er viktig. Jeg er åpen om dette, og kaller det for 
«marinering». Av og til kommer spørsmålet, «kommer du for å marinere oss nå»? Men det 
kommer med et smil, og virker som ventil. 
 

Historier og spørsmål er bra ingredienser i en god marinade. Bøker og filmer gir oss dyp 
innsikt i andres tanker, og vi føler oss trygge nok til å la oss påvirke når følelsene da sen-
der oss sterke signaler. Og en god taler kan formidle både historier og følelser som er tro-
verdige. Men de fungerer best i egen menighet, når man allerede har etablert tillit.  
 

Hva så med spørsmål? Det kan jo være så mye. Jeg har tre spørsmål til dere: 
 

«Har dere sovet godt?»  
Har dere hatt en fin reise hit?  
Rekk opp hånden den som har vært president tidligere!  
 

Kun ett av disse spørsmålene er egnet til å gi reell informasjon nå. De to andre spørsmå-
lene er egnet kun for en-en samtale eller i en liten gruppe. For inni mellom alle ja, var det 
en og annen som så «mjo», eller «vel», eller til og med «nei» uten at jeg klarte å oppfatte 
nyansen. 
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Og her er vi ved kjernen i det Rotary ER, og det Rotary KAN. Da jeg reise rundt i høst og 
vinter og besøkte klubbene, avsluttet jeg med firespørsmålsprøven.  
 

Ett av spørsmålene er: «Vil det vi gjør skape forståelse og bedre vennskap?» 
I vennskap bygger vi opp tillit, og i tillit ligger åpenhet for andre oppfatninger enn våre  
egne.  
Vi ser i dag et samfunn med akselererende utvikling og økende polarisering. Mengden  
påvirkninger øker. Men samtidig øker behovet for endring.  
 

Skal vi - i alt dette - bidra til å skape fred og stå til tjeneste for mennesker slik at vi virkelig 
gagner andre, må vi evne og tørre å se inn i andres oppfatninger.  
Medlemskapet i Rotary er en arena der vi inviterer inn folk med ulike oppfatninger.  
Jo, vi ønsker gjerne at de deler litt av de samme verdiene vi selv har, men verdier og opp-
fatninger er helt ulike ting. I rolige former, gjennom arbeid, foredrag og fest, bygger vi tillit, 
og vi skaper forståelse.  
 

Men for å gjøre en forskjell må vi skape levende klubber som makter å fornye seg selv. 
Og vi må være synlige for folk utenfor vår egen «menighet». Vi må drive opplysnings-
arbeid, men vi må servere opplysningene med «marinade». Gjennom møter, samtaler, 
historier og spørsmål.  
 

Dere som straks starter året som president eller sekretær, og du som har en ektefelle eller 
samboer som dette året gjør det, vær til stede på de arenaer som Rotary skaper, og skap 
noen slike selv. Vi trenger alle rolig tid vekk fra støy og med de nærmeste rundt oss. Men 
jeg vet at mange av dere også ønsker å bidra ut over dette viktigste. Så bruk dagen her til 
å gi kraft til dette ønsket. 
 

22. mai kommer påtroppende verdenspresident Ian Riseley, fra Australia, på besøk til  
Bergen. Vi skal i den forbindelse tilrettelegge for mye av det vi har snakket om nå. Vi skal 
ha en Rotary-utstilling midt i hjertet av byen. Vi skal ha et felles møte med plass for fire 
ganger så mange som vi er samlet her, der verdenspresidenten vil holde sin hovedtale. 
Det blir hans mulighet til å «marinere» dere før dere alle går på ny felles periode som  
leder eller sekretær. Det kommer til å bli gildt!  
 
Et eventuelt overskudd vil gå til «End Polio now». Sørg for å være der. Dette er en «once 
in a lifetime» mulighet, og Bergen er på sitt fineste i mai. Ta turen! 
 
Dere skal nå alle trene. Noe i grupperom, noe i plenum, og noen i sanddynene utenfor 
her.  
 

Åpne opp for en intens og inspirerende dag.  Som vil skape forståelse og bedre 
vennskap. 

 

Lykke til, alle sammen! 
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 "Spennende møte hos ordfører -  
Ungdoms-utveksling er et eventyr !" 

  
Vi var ganske nervøse alle mann.  Ikke hver dag en skal få lov å treffe ordfører!  
Det ble et minneverdig og intenst møte. Rørende var det da ordfører Marte Mjøs Pe-
dersen (Ap) tok på seg kjedet og sto der ventende i gangen på Rådhusets toppeta-
sje, mens Fumika kom gående mot henne.  Rørende var det også da ordføreren for-
talte at hun selv som 11-åring fikk treffe ungdom fra Japan, som hun så fikk et livs-
lang vennskap med! 

 

Fumika klarte seg utmerket 
- hun fortalte om seg selv 
og hadde med seg kart 
over Japan, der hun viste 
hvor hun kommer fra. Vi var 
alle enige om at hun gikk 
på en utmerket skole her i 
byen - Bergens nye stolt-
het; Amalie Skram vgs. 
 

Og på spørsmål om hun 
savnet noe fra Japan - kom 
svaret kjapt: JA- MATEN!  
 

Vel har vi sjømat her i Nor-
ge, men tilberedningen er jo 
ganske så forskjellig. Men 
det hun liker best i Norge er 

NATUREN :-) 
 

Fumika klarte hele samtalen på norsk - og det er bra når hun bare har vært her så vidt 6 
måneder! For oss som ikke treffer henne hver dag, er det tydelig hvor mye mer hun lærer 
norsk fra gang til gang. 
 

Så var det hovedgrunnen for selve besøket hos ordføreren: Fumika hadde med seg brev 
fra ordføreren i sin hjemby, formid-
let via den lokale Rotary-klubben 
der. Det ble en vennskapelig hilsen 
fra by til by, noe som løftet Fumikas 
besøk her i Bergen til nye høyder. 
Et flott bevis på at Rotary sin ung-
doms-utveksling når sine mål - å ha 
ringvirkninger langt utover de direk-
te involverte og dermed bidra til kul-
tur-utveksling og fredsbyggende 
arbeid mellom landene og folkene. 
 

Det ble offisiell fotografering, der 
Fumika strålte i sin Rotary-Jakke 
med en anseelig samling av pins 
fra hele verden - og på hjerteplas-
sen tronte den offisielle Bergens-
pinsen som hun fikk fra ordføreren 
under besøket! 
 

Vi i Bergen Sydvesten RK er kjem-
peglad og takknemlig for vertsfami-

FAKTA: 
- Fumika Adachi kommer fra Kasugai, Aichi provins, Japan, født 1999, 
sendt av Rotaryklubb Nagoya Osu, distrikt 2760 
- er på Rotary "Long-term Exchange Program" for skoleåret 2016/17 
i Bergen 
- samtidig er en Bergensk ungdom på utveksling i Japan i samme 
distrikt. 
- vertsklubb i Bergen er Bergen Sydvesten RK med støtte fra Bergen 
Syd og Bergen Vest RK 
- Norsk klubb + vertsfamiliene betaler for oppholdet i Norge, men 
reisen betaler eleven selv 
- Prosessen starter med at en norsk ungdom søker en Rotaryklubb 
om å få reise. Hvis klubben sier ok, vil Rotary sitt internasjonale sys-
tem finne vertsklubb og ungdom derifra som kommer til Norge sam-
tidig som den norske reiser ut. 
- Ungdommene og vertsfamiliene kan, men trenger ikke å ha noe 
tilknytning til Rotary. 
- I motsetning til andre utvekslings-organisasjoner er det ingen som 
tjener penger på Rotary sitt system. I tillegg er det et bedre lokalt 
nettverk i form av vertsklubben der ungdommen reiser til. Rotary 
har mange års erfaring med verdensomspennende utveksling og har 
gjennom det utarbeidet gode prosedyrer som sørger for at utveks-
lingen kan gjennomføres så problemfritt som mulig. 
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 liene som tar så godt vare på Fumika, skolen som gjør at hun har en kjekk hverdag å gle-
de seg til og Fumika selv, som klarer seg så bra her i det for henne så fremmede landet ! 
 

Vi er spent på hva mer dette eventyret bringer med seg videre - vi er jo bare halvveis og 
har allerede fått oppleve så mye!  
 

Ungdomsutveksling er et fantastisk prosjekt å ha for en Rotary-klubb: vi får en liten bit av 
den store verden inn i vår lille verden, globalisering på en flott måte - dette anbefales på 
det sterkeste til alle Rotary-klubber! Og om dere føler det virker for stort for deres klubb, 
gjør som oss og samarbeide med naboklubbene!  
 

Stor takk i denne anledning til Bergen Syd og Bergen Vest RK! 
  

 
PDG Tove Kayser 

Torgalmenning Rotary Klubb avviklet 24. – 26. februar sitt årlige RYLA-seminar, 
denne gang på Fjordslottet Hotell, Fotlandsvåg. 
Seminaret har et aldersvindu på 19 – 27 år og mønstret i år 29 aktive og engasjerte 
deltakere. 

Disse leverte - nærmest unisont 
- meget gode, begeistrede tilba-
kemeldinger, noe som skulle 
tyde på at de har fått med seg 
verdifull kunnskap på veien til 
fremtidig lederskap. 
 

Seminarkonseptet ble i 1997 
utviklet av personer med tilknyt-
ning til AFF/Solstrandkursene i 
samråd med representanter for 
Torgalmenning RK og har vært 
noe videreutviklet i senere år.  
Fokus er på egenutvikling og 
emner som selvinnsikt,  

kommunikasjon, samtaleteknikk, samar-
beid, motivasjon og ledelsesfilosofi berø-
res, gjennom forelesninger, gruppearbeid, 
paneldebatt og individuell refleksjon.  
 
Det faglige ansvaret hviler på spesialist-
psykolog Jøri Gytre Horverak, mens Torg-
almenning RKs medlemmer tar seg av alle 
øvrige faglige og praktiske funksjoner. 
 

En stor takk til de 18 av distriktets klubber som bidro 
med deltakere i år! 
 

Haktor Øvrevik,  
Torgalmenning Rotary Klubb 

 
 
 
 

Vellykket RYLA på Fjordslottet 
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Mange barn fikk sko og klær fra Askøy RK og sponsorer 

NYE MEDLEMMER 
 

...DET NYTTER Å FORSØKE 
 
Vår klubb har - som muligens mange andre klubber - et prob-
lem.  Gjennomsnitts alderen blir litt høy.  Vi har lenge vært  
enige om at  noe må gjøres, men lite ble gjort.  Litt inspirasjon 
fikk vi nok av det vi leste om Sotra RK - de hadde klart det. 
 

Vår klubb satte da ned et utvalg på 8 personer. 
Desse 8 anmodet medlemmene å komme med forslag til kandidat-
er.  De fikk inn120 navn.  Disse ble redusert til 90 navn basert på 
geografi. Denne listen ble så sendt til medlemmene for  
"godkjenning" 
 

Så sendte de ut 90 brev med invitasjon til introduksjonsmøte. Vi 
fikk svar fra15 som var interessert. 
 

Flere av disse har vært på besøk på mange møter.  På møtet sist 
mandag 27. februar var 8 reflektanter med. 
 

Et viktig møte  27. februar  ble ledet av Hans Edvard Seim og Jan Anders Søyland på en 
avslappet og festlig måte. 
 

Her fikk de nye noen minutter på å presentere seg. De fikk også kommentert hvorledes 
de hadde mottatt  brevet med invitasjon.  Det kom frem at de var imponert over at brevet 
KOM I POSTEN( som i gamledager) og at brevet var PERSONLIG  og UNDERSKRE-
VET.  
 

Neste post  på kveldens program  var gjette-konkuranse der de nye ble delt i en 
damegruppe (fire damer av de nye damene) en herregruppe (fire av de nye herrene) og 
en blandet gruppe fire av oss fra klubben. En festlig konkuranse - ikke for vanskelig. 
 

De nye damene vant, men alle fikk premie. 
 
Et MEGET godt og  varmt møte  
 

Det var tydelig   at våre " nye medlemmer" likte seg. 
 

Neste blir nå å finner fadder til de nye, og det blir en meget viktig jobb. 
 

Jeg tror at grovarbeidet er gjort, men det blir opp til faddere å gjøre en jobb slik at ingen 
faller fra! 
 

Det kan hevdes at det var litt skuffende at så få kom, etter alt arbeid komiteen  har lagt 
ned, men  får vi 8-10 nye medlemmer mener jeg at denne form for rekruttering kan  
anbefales. 
 
 
Vennlig hilsen. 
 

 

Egil Jørgen Eikanger 
PDG 

 

 

 

Foto: 
Admiral Torolf Rein  
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PHF til organist     

 

..med sko for første gang 

 

Karstein Askeland ble hedret for sin innsats som organist og konsertutøver både nasjonalt 
og internasjonalt, og for sin innsats for ny norsk musikk og samarbeid med sentrale norske 
komponister.  Likeledes for sitt arbeid som orgelkonsulent.  Ikke bare for Mariakirkens nye 
orgel, men for mange kirker i Norge. Noe som har vakt faglig oppmerksomhet og interesse. 
  
Fra 1987 har han hvert år invitert Rotary til en adventstund i kirken. Først med Bergen-Syd  
Rotaryklubb i Birkeland kirke. Og deretter i Mariakirken og Bergen Domkirke. I de senere år 
med deltagelse også av de andre Rotaryklubbene i Bergen, og i år også fra Os. 
  
For denne innsats har Bergen-Syd Rotaryklubb villet hedre ham med en PHF. 
 
Tekst: Knut Ingebrigtsen  Foto: Hilde Haugse 

Under en adventsamling i Mariakirken 19. desember ble organist  Karstein Askeland 
tildelt Rotary Internationals utmerkelse PHF for sin innsats.   

Guvernør Tore Rykkel sto for overrekkelsen. 

RETTELSE! 

Den nye Interactpresidenten i 
Stavanger ble i forrige nummer 
kalt Anish Abraham.  
Dette er feil.  
 

Presidentens navn er  
Daniel Horne.  

 

Red. 
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 The Rotary Foundation 100 å 
 

 
 

The Rotary Foundation 100 år 

Vi feirer at The Rotary Foundation fyller 100 år, 
 med innkommende  verdenspresident Ian Riseley 

 

Dessuten medvirker 
 

Pianist Frode Skag Storheim og Skuespiller Helge Jordal  
 

22. mai kl. 19.00 i Logen i Bergen 

 
 
 
  

 
 
 
Kom og opplev en kveld i ekte Rotary-ånd, og ta gjerne med  

ledsager og venner. 
Entré kr 250,- 

 Dørene åpner kl. 18, så det er anledning til å treffe nye og gamle  
Rotary-venner både før arrangementet og i pausen.  

Påmelding til presidenten i din klubb og innbetaling til klubbens kasserer  
senest 21. april. 

Det er også Rotary-markering med Shelterboks m.m. ved Narvesen-kiosken på  
Torgalmenning  kl. 10–18 
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Viktig informasjon fra Rotary International 

Les nyhetsbrevet, som er på svensk, og formidle videre viktig informasjon til  
klubbens medlemmer i distrikt 2250.              Red. Rotary i vest. 

OBS! 
Må 

leses! 
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Vellykket PETS 2017 på Sola Strand Hotel 

 

Helgen 10.-12. mars var det samling for innkommende presidenter og sekretærer på 
Sola Strand Hotel. Det over hundre år gamle, men moderne hotellet, kunne ønske 

gjestene velkommen i strålende vårsol, i litt kald vind, men med peisvarme, sjel og 
sjarm inne. Fredagen hadde ikke oppsatt program. Derfor kunne gjestene disponere 

tiden selv frem til felles middag om kvelden.  
 
PETS er en treningssamling der programmet skal sørge for kunnskap, 
motivasjon og inspirasjon samt bidra til et godt fellesskap. Det er 
mange tema som skal dekkes i løpet av en liten helg, men med korte 
og effektive innlegg,  passelig med pauser og  effektiv styring av mø-
telederen,  ble det akkurat nok tid til det meste.   
 

Christin Sagen Landmark er innkommende guvernør for distrikt 2250, 
og derfor var Gandsfjord Rotaryklubb vertskap for årets seminar. Etter 
at klubbens president Karl Bøe Skogen hadde ønsket velkommen, og 
DG Tore Rykkel hadde foretatt den offisielle åpningen, var  det DGE 
Christins tur til å fortelle hva  som blir hennes føringer for Rotary-året 
2017-18. Hun har gjort innkommende verdenspresident Ian H.S. Rise-
ley´s motto til sitt: Rotary: Making  a Difference,  og hun mangler  
verken engasjement, innsats eller vilje til å gi alt for klubber og rotaria-
nere i sitt distrikt.   
 

Ingrid Grandum Berget (RRFC), Sone koordinator fra Langesund RK,  
ledet forsamlingen gjennom Rotary’s verdier og historie, samt presi-
dentens oppgaver og ansvar.  Det er viktig å bli minnet om hvorfor 
Rotary ble etablert, hvorfor og hvordan TRF ble til, og hva 1,2 millio-
ner rotarianere i hele verden bidrar med. Gjennom ulike prosjekter, 
økonomiske bidrag, samfunnsnyttige oppgaver og det en rotarianer 
representerer i sitt yrke, gjør vi en forskjell både lokalt som interna-
sjonalt. DRFCC/PDG og leder av TRF-komitéen, Johannes Hausken 
fra Sola RK, ga oss en nyttig oppdatering om TRF´s betydning.  
 

For Rotaryåret 2017-18 er det satt fokus på rapportering 
i Rotary Club Central (RCC).  

 

Klubbene oppfordres til bl.a. å oppdatere medlemsnet-
tet, fortelle om prosjekter og 
tid hver enkelt bruker på ulike 
aktiviteter. Dette er for å syn-
liggjøre den store innsatsen 
som medlemmene bidrar med 
for verden.  RCC er et veldig 
godt «styringsverktøy» både 
for klubbpresidenter så vel 

som distriktsguvernører.  En ny og forbedret versjon av RCC er 
på trappene og vil bli lansert i løpet av våren.   Som medlem av 
en stor internasjonal organisasjon, er det viktig at alle klubbene 
følger opp RI’s strategiske mål for Rotaryåret 2017-18 (jfr. brosjy-
ren «Citation»). Alle klubbene oppfordres til å gjøre noe – om så 
bare litt – og legge dette inn i RCC.   I det hele tatt ble klubbene 
oppfordret til å utforske og bruke Rotary.org.  Her finnes utrolig 
mye god informasjon og tips til hjelp i klubbarbeidet.   

 

 

 

Ingrid Grandum Berget 

DGN Christin Sagen Landmark 

DG Tore Rykkel 

Einar Solheim 

Tekst: Solveig Fløgstad, Foto: Tore Rykkel og Ingerbeth Nielsen 
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GLIMT FRA PETS 

Tore Jørgen Slettahjel 

Brit Bennett 

Gruppearbeid 

DGE Christin Sagen Landmark 

Tid for aperitif 

PDG Jostein By 

Karl Bøe Skogen DG Tore Rykkel 

Festmiddag 

DGN Arild Dale 
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For å få dette til kan det være noen utfordringer underveis. Å komme seg inn på My Rota-
ry, Rotary.org, Rotary.no eller D2250.rotary.no  er dessverre ikke like enkelt  for alle. Til 
tross for at DICO Einar Solheim holdt en flott presentasjon med god veiledning, og de fles-
te satt med egen PC eller  iPad,  var det  mange problemer og spørsmål å håndtere. De 
samme utfordringene fortsatte i en senere økt for sekretærene.  Det jobbes derfor med 
tekniske forbedringer sentralt i NORFO, og i D2250 jobbes det med å lage en 
”kokebokoppskrift” som vil bli lagt inn i Håndboken og ut på hjemmesidene.  Det vil være 
et supplement til den instruksjonsvideoen og forklaringen som allerede er på distriktets 
hjemmeside.  
 

Serviceprosjektene er og blir Rotary’s glad-saker både lokalt og internasjonalt. DG Tore 
Rykkel kunne fortelle at Polio snart er utryddet. Det er registrert bare tre nye tilfeller i år og 
det er bare tre land igjen.   
 

Strand RK holdt en tankevekkende og engasjert presentasjon av Shelter Box.  Emin Kaba-
dayi (Stavanger International RK) har sagt seg villig til å være prosjektleder for 10.000 
Happy Birthdays prosjektet, og han ga en kort status om prosjektet.   

 

Blant alle de flotte prosjektene i D2250 fortalte Austrheim RK om en ny 
type ”sykkeltur” på sjukeheimen.  To sykler er kjøpt inn sammen med 
lisens på videofilmer.  Den som sykler får mosjon, og de som sitter 
rundt er med på sykkelturen som en sosial og mental utflukt. De drar til 
steder lokalt eller i Norden. Opplegget ble for dyrt for Austerheim RK 
alene, men lokale foreninger og kommunen bidro med penger; et godt 
eksempel på at samarbeid skaper mange gode tiltak!  
  

DGE oppfordret klubbene til å registrere både små og store aktiviteter i 
D2250 i RCC for både synliggjøring og som tips for andre klubber.  
 

DYEO Rolf Thingvold fra Førde RK brenner for ungdomsutveksling, 
summer camp, RYLA og Georgia stipend. Han fikk sagt mye om det på 
bare på 15-20 minutter, og alle forstod budskapet!   
 

Etter en pause med kaffe og frukt var forsamlingen klar for en ny om-
gang med motiverende påfyll, nå fra Distriktstrener Tove Kayser, om 
klubbutvikling, fornyelse og nye medlemmer. Her var det mange gode 
tips. Klubbpresidentene ble oppfordret til å fylle ut skjemaet «Hvordan 
evaluere klubben din» og levere det inn før de dro fra PETS eller sende 
skjemaet til Christin på cl@larch.no.   
  

Mens sekretærene ble samlet i plenum for å lære om oppgaver og plik-
ter, samlet AG-ene sine presidenter til gruppearbeid om temaene i 
«Citation»; i.e. strategiplaner for neste år.   Resultatet ble presentert av 
hver AG i plenum med Tove Kayser som en effektiv ordstyrer.  
 

Kl 19.30 var rotarianere og ledsager samlet til festmiddag i den historis-
ke Sverre  

salen. ”Hvileretten” før desserten bestod av nydelig avslappende jazz med studenter fra 
Universitetet i Stavanger.  
 

Ledsagerne kunne fortelle om ledsagetur langs stranden, SPA, lesing og handletur . 
 
Søndagens kortprogram ble innledet med ”Ord for dagen” av forfatteren Kjartan Fløgstad. 
Når han  med sine gode formuleringer sendte verbale spark ”om Oslo gryta som får rikelig 
med penger fra verdiskapingen på Vestlandet, og er snille nok til å returnere litt tilbake 
som distriktsstøtte ” ble det både humring og nikk i salen!  Her var jo hele Vestlandet sam-
let!  
 

Kunnskap om hva Vestlandet står for bør være kjent for alle i D2250. Men, hva vet folk 

 

 

PDG Tove Kayser 

DYEO Rolf Thingvold 
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 flest om Rotary? Kjenner folk merkevaren Rotary?  Går vi med 
nålen? Er vi på sosiale medier? Hvordan er vårt omdømme?   
Tor Slettahjell, leder av kommunikasjonskomitéen i NORFO og  
Ingrid Grandum Berget  presenterte gode tips og utfordret alle til 
aksjon  for å gjøre Rotary mer kjent lokalt.  
 

Distriktsmøtet ble greit og effektivt ledet av DG Tore Rykkel, der 
innkommende distriktskasserer Anita Bygdevoll  presenterte 
budsjettet for  2017- 18.  

Deretter var det bare for president og møteleder Karl Bøe Skogen å takke for nå. Innkom-
mende president i Gandsfjord RK, Reidulf Klovning, ønsket alle velkommen tilbake til Dis-
triktskonferansen på samme sted, Sola Strand Hotel, 22.-24. september 2017.  
 
 

 

 

Rotarymedlemmer vil stå på stands 
og dele ut foldere med info om 
Rotary. 
Alle over 18 år kan delta 
Quizen består av fire enkle spørs-
mål om Rotary.  
Svarene finnes på folderen og på 
kampanjesiden: http://
rotaryquiz.no.  Deltakere i konkur-
ransen kan fylle ut en QUIZ-flyer og 
levere den på standen eller besva-
re spørsmålene på kampanjesiden.  
Se Rotary Norge 

Vårens Rotary QUIZ-kampanje startet første mars. Kampanjen arrangeres med mange stands rundt omkring i 
Norge. QUIZ-kampanjen avsluttes 31. mai, med trekning av premier tidlig i juni. 

ROTARY QUIZ 2017 

Tore Jørgen Slettahjell 
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Heder og ære 

Askøy Rotary Klubbs talentpris 2017 
 

Den talentfulle triathlonutøveren Casper Stornes fikk 
Askøy Rotaryklubbs talentpris for 2017. Presidenten 
overrakte ham diplom, blomster og en sjekk på 10.000 
kroner, og ønsket ham lykke til i sin satsing mot OL i 
Japan i 2020.   
Triatlon er en idrett i stor vekst og består av elementene 
svømming, sykling og løping.  
 

Det konkurreres i hovedsak i 4 forskjellige distanser i thriatlon:  
Sprint (750m svømming, 20km sykling og 5km løping), OL-distanse (1500m svømming, 
40km sykling og 10km løping), halv Ironman (1900m svømming, 90km sykling og 21km lø-
ping) Hel Ironman (3800m svømming, 180km sykling og 42km løping).  
 

Casper Stornes fylte 20 år i februar 2017, og har drevet med triatlon i 5-6 år. Han er med-
lem i Askøy sykkel og triatlonklubb. Hittil har han gjort seg bemerket som junior i både na-
sjonale og internasjonale konkurranser. I 2016 ble han, som junior, seniornorgesmester på 
OL-distansen og beste junior på sprintdistansen. Han klarte også en tredjeplass i europacu-
pen for juniorer.  
 

Casper Stornes er uttatt på Norges landslag i triatlon og er en av fem triatleter som er i sat-
singsgruppen til Olympiatoppen mot OL i Tokyo i 2020, hvor målet hans er medalje. For å 
hevde seg i verdenstoppen kreves det enorme mengder trening, sterkt fokus og en vilje av 
stål. Casper trener 1200-1300 timer årlig, noe som er langt mer enn de fleste toppidrettsut-
øvere. Det blir mye reising til både konkurranser og treningssamlinger (ca. 250 døgn i året), 
noe som koster masse penger.   

 

Ivar Eilertsen æresmedlem i Arna Rotary Klubb  
 

Ivar Eilertsen er utnevnt til æresmedlem i Arna Rotaryklubb. 
 

Utnevnelsen ble foretatt av president Svein Erik Akselberg under klubbens rekeaften 20. 
mars 2017 og var svært populær blant klubbens medlemmer. 
Ivar Eilertsen er utdannet jurist og gjennom sitt yrkesliv har han tjenestegjort som dommer i 
ulike domstoler og rettsinstanser. Han har en rekke interessefelt og engasjementer, blant 

annet politikk på det lokale plan. I alle år har 
han vært en ekte Brann-supporter, som har 
støttet klubben i sitt hjerte i medgang og mot-
gang.  
 

Ivar Eilertsen ble medlem av Arna Rotary-
klubb i 1982 og var klubbens president i 1986-
87. Hans innlegg i klubben er preget av lune 
og fornuftige kommentarer, ofte innbakt med 
humor. Med så lang fartstid i klubben, kan han 
sammenligne før og nå, noe som ofte skjer 
med humoristisk snert 

 

Foto: POA 
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Tilbud til Rotarianere 

 
 
 

FILMFOTOGRAF, REGISØR, FOREDRAGSHOLDER OG TURSKAPER 
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