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        Kjære Rotarianere! 
 
             
Denne gangen vil jeg bruke spalten til en del viktig 
informasjon: 
 

1. Den innkommende verdenspresidenten, Ian 

Riseley, har planlagt å besøke Bergen mandag 22. 

mai 2017. Dette er tett opp mot TRFs jubileumsdato, 
som vi da kan profilere. PDG Tove Kayser fra Ber-

gen Sydvesten, samt Nils Tore Skogland fra Bergen 
Rotaryklubb, er bedt om å sette sammen en gruppe 

som skal jobbe med arrangementet. De trenger å ha 

med seg folk som kan stå for det praktiske arbeidet, 
og det er fint om de andre klubbene i området kan 

bidra. Ta gjerne kontakt direkte med en av de to. 
 

2. Vi har vedtatt at 10.000 Happy Birthdays skal være et prosjekt for hele distriktet i 

TRFs jubileumsår. Det forrige prosjektet, som flere klubber har gitt penger til, var 
meget vellykket.  

 
Vi vil derfor startet opp et nytt prosjekt nå. Stavanger RK og Gandsfjord RK har beg-

ge bidratt med 50.000 kr. hver.  Vi har et mål om å nå totalt 500.000 kr. i år, og der-

som hver av de øvrige klubbene klarer å bidra med fra 10.000,- kr. i år, vil vi klare å 
få til en tilsvarende stor sum fra Lærdal Global Health. Det vil gi prosjektet et skikke-

lig løft. Og vi vil da forsøke å få til et Global Grant for ytterlige økning av prosjekt-
summen. Jeg oppfordrer hver klubb til å bidra, raskt, som en julepresang til prosjek-

tet fra klubben. Kontonummer er: 9685.29.00382. Det går også an å bestille på nett 

flotte julekort og gavekort med info om prosjektet  og koster kr. 500,- for en pakke 
med 10 jule kort m/konvolutter.  Ett gavekort koster kr 500.  Beløpet blir overført til 

Happy Birthdays prosjektkonto uavkortet. 
 

Vi vurderer en konkurranse blant klubbene der de som bidrar ihht. vårt hovedpro-

sjekt 10.000 HB etter utfordringen ovenfor, får muligheter ifm. med besøket til ver-
denspresidenten 

3. Vi har fått ny assisterende Guvernør i Stavanger-området (AG2). Ida Hassan fra  
Sola RK. Velkommen! Og takk til Johan, som har gjort en kjempejobb som arvtaker 

etter Christin. 

4. Vi har også fått ny leder for TRF-komiteen, der Bernt Sommersten har vært så 
vennlig å stå for ledelsen noe lenger enn han hadde forpliktet seg til. Tusen takk til 

Bernt for godt arbeid som leder i flere år. Velkommen inn i lederrollen til Johannes 
Hausken! 

 

 

 

 

 

Bernt Sommersten Johannes Hausken 
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5. Det haster nå med å få på plass RYLA-kandidater. Fint om dere kan gjøre avklaring-

er i klubbene, og deretter kontakte Haktor snarest! haktoev@online.no 

6. Stavanger International har nå fått godkjenning for etableringen av Stavanger In-
teract Club of British International School of Stavanger. Vi gratulerer! 

7. Tidligere Distriktsguvernør Henning Henriksen, som jeg vet at mange av dere 
kjenner, døde 17.11.16. Vi var mange Rotarianere som deltok i begravelsen i Os. 

Jeg har fremdeles den luksus å kunne glede meg til 7 klubbmøter til før alle klubbene har 
fått besøk. Går alt etter planen er jeg ferdig med disse møtene i slutten av januar. Det har 
vært spesielt inspirerende å få innblikk i de mange prosjektene klubbenes medlemmer 
involverer seg i. Det å ha lokale prosjekter, eller internasjonale prosjekter der vi kan følge 
fremgangen og de positive ringvirkningene, det er limet som gjør klubbene aktive og at-
traktive.  

 
 

· Prosjektene gir medlemmene en følelse av å være til nytte. Spesielt vil nye rotaria-
nere se etter organisasjoner der de kan bidra til merverdi for andre. 

· De sosiale aktivitetene, som det er mange av i disse dager, knytter oss sammen 
som mennesker, de styrker følelsen av tilhørighet. 

· Foredrag og bedriftsbesøk stimulerer nysgjerrigheten og gir økt kunnskap 

· Ungdomsutveksling, Ryla, Summercamp, stipender etc. gjør oss yngre og inspire-
rer. Og det knytter internasjonale bånd som blir stående livet ut. 

Stadig flere har fått øynene opp for dette, og vi er igjen et distrikt i vekst. De klubbene 
som gjør helhjertede fremstøt på å hente inn nye medlemmer, lykkes med det. Bruk gjer-
ne Sotra RK, som eksempel. AG Asbjørn Algrøy har oppskriften. Eller ta en prat med 
Voss RK. De har begge gjort en formidabel innsats. 
 

Da ønsker jeg dere en flott og fredelig førjulstid! 
 
Tore Rykkel 
        DG. 

 
 

 

«Vi har vedtatt at 10.000 Happy Birthdays skal være et prosjekt for hele  
distriktet i TRFs jubileumsår». 
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HUSK RYLA 2017     

           
 
Kjære Rotary- presidenter ! 
 
Vi i Torgalmenning RK gjennomfører et årlig RYLA- seminar, - på vegne av Distrikt 2250. 
Seminaret er hvert år gjenstand for evaluering og utvikling, og tilbakemeldingene gjør oss 
trygge på at dette seminarkonseptet gir deltakerne en meget betydelig ballast for  deres 
fremtidige roller som ledere og deltakere i yrkes- og organisasjonslivet.  
 

For å sikre tilstrekkelig antall kandidater, samt å nå frem til unge mennesker også utenfor 
Rotarys tradisjonelle nedslagsfelt, vil vi i år prøve å gå bredere ut og annonsere seminaret 
også på sosiale medier. Klubbene vil da kunne få tildelt kandidater fra denne søkergruppen 
som et supplement til ”egne” søkere. 
 

Vi er imidlertid fortsatt helt avhengige av distriktets klubber m.h.t. rekruttering av deltakere. 
 

Og det vrimler av aktuelle kandidater: Tenk barn, barnebarn, familie, venner, naboer, jobb-
kolleger. Eller bedriftsledere med unge ansatte. 
 

Vår  appell til klubbene blir altså:  
 
Gi  et ungt menneske en god karrierestart ! 
- Send inn søknad for klubbens kandidat(er)  tidligst mulig, og/eller 
- Bekreft pr. mail at klubben vil sponse en – eller flere – kandidater fra  
  vår  søkerpool. 
 
  

Se også mer informasjon her:   www.ryla-vest.no  
 

Med Rotary hilsen 
 

Torgalmenning Rotary Klubb                                   Guvernør Distrikt 2250 
           RYLA-komitéen                                    Tore Rykkel 
           Haktor Øvrevik   
 haktorov@online.no , tel 93013758  

       
 

********************** 
 

RYLA er Rotarys lederseminar for ungdom. I distrikt 2250 ble RYLA første gang avholdt i 
1997 og det har vært gjennomført hvert år siden, - i Torgalmenning Rotary Klubbs regi. 
 
Målgruppen er unge mennesker i alderen  19 - 27 år som har vist initiativ, evner og vil je til å 
lede andre gjennom virksomhet innen næringslivet, offentlig virksomhet, frivillige organisasjoner 
eller skole- / studentorganisasjoner.  
 
Målsettingen er å gi fremtidens ledere impulser og ideer mht lederskap innen næringsliv, 
organisasjonsliv og forvaltning og å øke deltakernes lederkompetanse gjennom forelesninger, 
gruppearbeid, paneldebatt og diskusjoner.   
Hovedvekten er lagt på egenutvikling. Det fokuseres på å forstå egne svake og sterke sider og læ-
re å forholde seg til andre mennesker , - med målsetting om å bli en god leder.  
 

Neste  seminar holdes på Fjordslottet Hotell, Fotlandsvåg ved Bergen, 24. – 26. februar 2017. 
 

Deltakeravgift , som dekker studiemateriell, kost og losji i dobbeltrom med dusj, 
    

 Kr  6.800 for deltaker  påmeldt av Rotarykubb eller frivillig organisasjon.     
               

                                                    Kr  8.000 for deltaker  påmeldt av bedrift eller offentlig instans.   
   

          2017 

 

http://www.ryla-vest.no
mailto:haktorov@online.no
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Kjære klubbpresident! 

 
På Distriktkonferansen på Os 9. oktober 2016 gikk startskuddet for innsamling av midler fra  

Rotaryklubbene i distriktet til et nytt oppfølgingsprosjekt for 10 000 Happy Birthdays.  
Målsetting er å trene opp 1500 flere  jordmødre i utvalgte distrikter i Malawi og Zambia  

og oppfølging av de eksisterende godkjente instruktører. 
 

Prosjektet har en kostnadsramme på 1,5 mill kr. og planlegges finansiert med innsamlede  
midler fra Rotaryklubber/Distrikter, Global Grant fra The Rotary Foundation. Laerdal Global  

Health vil gi samme beløp som kommer inn fra klubber/distrikter.  
 

Vi inviterer Rotaryklubber og rotarianere til å delta i prosjektet. 
Bankkonto for prosjektet i Distrikt 2250 er 9685.29.00382. 

 
Ser fram til en rask tilbakemelding om klubbens støtte. Se mer informasjon i vedlegget. 

 
Vennlig hilsen 

 
Johan M. Andersen 
AG2  Distrikt 2250 

 
Grønndalsveien 7, 4085 Hundvåg 

41 68 59 87 
jma@jmaconsulting.no 

 Bli med å redde liv for fødende og nyfødte i Zambia og Malawi 

 

     
Genevieve Musokwa   Dr. Ann Phoya 

     President of Midwifery   President of Association 
      Association of Zambia   of Malawian Midwives 

 

Hei alle sammen! 
Stavanger Rotary Klubb støtter helhjertet opp om aksjonen «10.000 Happy Birthdays». I dagens årsmøte har 
klubben besluttet å delta med et bidrag på NOK 50.000. 
 

Klubben har 64 medlemmer, det vil si NOK 781,25 pr. medlem. 
 La 10.000 Happy Birthdays bli den samme suksess som End Polio! Dette kan vi oppnå ved våre bidrag, og 
medlemmenes innsats.  
 

Stavanger Rotary Klubb utfordrer med dette alle klubbene i distriktet til å bidra med minst samme beløp 
pr. medlem, la oss konkurrere om hvem som blir den største bidragsyter! 
 Stavanger Rotary Klubb vil samtidig benytte anledningen til å ønske prosjektkomiteen og distriktet lykke til 
med aksjonen! 

For Stavanger Rotary Klubb 
Erik Mauritzen 

President 

10 000 Happy Birthdays 

mailto:jma@jmaconsulting.no
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 Klipp fra klubber    

Mange barn fikk sko og klær fra Askøy RK og sponsorer 

Stilfull og hyggelig 55-årsfeiring i Arna Rotaryklubb 
 

Audun Stølås (tekst og foto) 
 

50 rotarianere og ledsagere deltok på Arna Rotaryklubbs 55-års jubileumsfest på Eidfjord 
Fjell & Fjord Hotell 29—30. oktober. 22 deltakere reiser inn til Eidfjord allerede fredag for 
å "varme opp". 
 

Hotellet viste seg å være et særdeles hyggelig hotell der hotellets husfrue Borghild  
Therese Vindenes Vik og hennes medhjelpere tok seg av oss på beste måte. Vi hadde 
hele hotellet for oss selv fra fredag til søndag og Rotary-flagget var heist på hotellets 
flaggstang denne helgen. 
 

Det offisielle programmet startet lørdag klokken 1300 med lunsj i Grindaløo, som er nær-
meste nabo til hotellet. Her møtte vi Mona og Hans Olav Lægreid, to særdeles driftige 
mennesker som har bygget opp både Grindaløo og en tilstøtende gårdsbutikk, i det  
såkalte Tunet på Haugen. På menyen stod gropekokt lam etter gammel oppskrift. Den ble 
servert inne i det nyoppførte gjestehuset. Til lammet ble det servert rotfrukter, potet,  
søtpotet og eplesider fra Bleie gård.    
Etter Grindaløo gikk turen til Eidfjord gamle kirke, der Borghild ga oss en omvisning 

og orientering. Eidfjord gamle kirke 
er fra 1300-tallet. Kirken skal ifølge 
sagnet være bygd av Rike-Ragna 
(Asolfsdotter). Det blir fortalt at hun 
under en byferd satte mannen sin 
igjen på et skjer. Da hun kom tilba-
ke var mannen borte. Som straff for 
denne udåden skulle hun gjennom-
føre en lang pilegrimsvandring. 
Hun fikk ordnet det slik at hun kun-
ne få bygge denne kirken i stedet 
og tilegne den apostelen Jakob, 
pilegrimenes skytshelgen. Eidfjord 
gamle kirke er Norges eneste ja-

 

 

Servering av gropekokt lam i Grindaløo i 
Eidfjord. 

Torstein Jensen holdt minikonsert med  
religiøse folketoner i Eidfjord gamle kirke. 
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..med sko for første gang 

kobskirke.  Etter omvisningen holdt Arna Rotarys egen Torstein Jenssen en minikonsert 
med religiøse folketoner som berørte tilhørerne sterkt.  
  
Om kvelden ble det servert en tre-retters festmiddag med laks carpaccio, reinsdyr fra  
Hallingskarvet og hjemmelaget karamellpudding og tilhørende utvalgte viner.  
 
Festen ble ledet av Trond Holm, som blant annet illustrerte samfunnsutviklingen fra Arna 
Rotaryklubbs charterdato 23. oktober 1961 og til i dag. I løpet av disse 55 årene har folke-
tallet i Norge økt med 45 prosent. I 1961 var gjennomsnittlig timelønn kroner 4,59 og en 
liter bensin kostet kroner 1,07.  Det var det året Jurij Gagarin ble det første mennesket i 
verdensrommet. Mindre kjent er det at verden var på randen av en atomkatastrofe i USA 
da en hydrogenbombe, 260 ganger kraftigere enn Hiroshima-bomben, falt ned fra et fly 
over North Carolina og bare tilfeldigheter gjorde at den ikke ble detonert.  
Ti av dagens medlemmer i Arna Rotaryklubb var ikke født da klubben ble stiftet i 1961, sa 
Holm. 
 

Alt Tverlid, det eldste tilstedeværende medlem, utbrakte en skål for Rotarys æres-
guvernør, kong Harald 5.  

President Svein Erik Akselberg takket Trond Holm, Vidar Skistad og den øvrige medlem-
skapskomiteen for særdeles god tilrettelegging av jubileumsfesten. Han fortalte også om 
egne minner fra Eidfjord, som da han og familien på ferietur måtte overnatte i bilen med 
tom bensintank på en stengt bensinstasjon fordi han synes bensinprisen på alle stasjone-
ne han hadde kjørt forbi den dagen var for høy og han ville vente til neste stasjon.  
 
Bjørn Myhren holdt en framifrå jubileumstale der han gikk gjennom klubbens 55-årige  
historie og trakk fram noen markante personligheter i klubben da han ble medlem for 40 
år siden. Han trakk blant annet fram at Arna Rotaryklubb var den første klubben i distriktet 
som tok opp kvinner som medlemmer. Det skjedde i 1993.  
 
Ingebjørg Hauge takket på vegne av ledsagerne og Synnøve Tverlid takket for maten. 
 
 
  

Noen av de 10 medlemmene som ikke var født da Arna Rotaryklubb ble stiftet i 1961. 

Vi gratulerer Arna Rotary Klubb! 
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Klipp fra klubber     

  Voss Rotary Klubb holder fast ved tradisjonene.  Smalahovet skal ned i år og! 



Månedsbrev for Distrikt 2250.  Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (paske@broadpark.no) 

9 

Forventningsfulle og spente rotarianere og noen gjester, ble hilst vel-
kommen av klubbens president Knut Hanselmann.   
Kveldens foredragsholder; forlagsdirektør, lokalhistoriker og forfatter Jo Gjerstad 
ble behørig introdusert.  Han var selve årsaken til forventningene vi satt med denne kvelden. 
 

Presidenten tente lys for Rotary sin Poliodag, en dag som har fokus på at det kun er bitte litt som 
skal til før kloden er fri fra denne sykdommen. 
 

Past guvernør x 2 og tidligere admiral, Askøyvennen, Egil Eikanger ble så introdusert.  
Hans ærend i klubben var denne gang primært å markedsføre Citymøtet om «Hjerte» 
den 17. oktober på Quality Hotell Edward Grieg kl. 18.00 – 22.  

 

Så var det tid for en morsom treminutter.  Liv fortalte om vennskap «over landegrens-
ene» - hennes møte for lenge siden, med en dansk rotaryklubb som utviste gjestfrihet 
av rang. 
Deretter var det klart for et blikk på verdenskunstneren som forble i Bergen - Avisteg-

neren og kunstneren Audun Hetland. 
I Jo Gjerstads fremstilling 
kjente vi alle igjen de 
mange bergenske temae-
ne som kjennetegnet Au-
dun Hetlands virke.  Hans 
streker karakteriserer og 
skildrer alt det typiske ber-
genske; lynnet, språket, 
miljøene, husene og smau-
ene, bauekorpsene, hei-
mevernet, politikerne og 
deres miljøer og byens 
kledelige vær…og andre 
særegenheter som følger 

av været, som oversvømmelsene, springfloden på bryggen, paraplyene og 
så videre. 
 

Vi ble og kjent med mennesket bak blyanten, kullstiftene og tusjene.  Født i 
1920 i Eidsmarken, hans «svakeligheter» i barndommen, den våknende tegneinteressen som kom 
av at han måtte være mye innendørs, løpergutten, hans forhold til damene, krigsårene i Bergen og 
etter hvert hans profesjonelle virke i Aftenposten med mange reiser på kryss og tvers i Europa, før 

han traff Kirsten og etablerte seg i 
hjembyen. 
 

Heltestatus har han fått – Audun 
Hetland, også blant annet takket 
være formidlere som Jo Gjerstad. 
 

En strålende høstkveld i klubben! 
 
 Per Ove A. 
Tekst og foto 
 
 

Klipp fra klubber     
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Sotra Rotary Klubb rekrutterer flest kvinner i  
Distrikt 2250 i 2015-2016. 

 
Gleden var stor da Sotra RK på sitt årsmøte i 2016 fikk vite at klubben var blitt tildelt 
«Membership Development Award». Prisen ble gitt for størst økning i antall kvinne-
lige medlemmer i distrikt 2250 i perioden 2015-2016. Prisen ble utdelt på Distrikts-
konferansen helgen før av Guvernør Tore Rykkel på vegne av «the Board of Direc-
tors of Rotary International». Sotra RK setter svært stor pris på en slik utmerkelse. 
Den kommer som et resultat av en målrettet forynging av klubben i 2015-2016. I den-
ne artikkelen vil vi dele noen av klubbens erfaringer i denne prosessen. 

Bakgrunn 
Klubben fylte 30 år i klubbåret 2014-2015. Charterdato: 25. februar 1985. 
Antall medlemmer ved utgangen av 2014-2015: 43, ca 19% kvinner 
Gjennomsnittsalder: 63 år og stigende 
Vi hadde hatt et jevnt lite tilsig av nye medlemmer. Totalt hadde vi en svak reduksjon i an-
tall medlemmer. 
Vi erfarte at flere av de nye medlemmene avsluttet medlemskapet innenfor to år etter opp-
tak.  
 

Ideen og målet 
Vi besluttet at noe måtte gjøres for å 
forynge klubben, øke antall medlemmer, og spesielt kvinnelige medlemmer, og redusere 
tapet av nye medlemmer fra klubben. Ideen var å bruke noe av samme fremgangsmåte 
som da klubben ble startet. Dette gikk ut på å 

· kontakte relevante folk vi kjente og sjekke om de var interessert 

· involvere alle - oppfordre alle medlemmene til å kontakte minst 1 person 
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 · utnytte at potensialet var 4 ganger større nå enn i 1985 (kvinner, innbyggertall dob-

let) 

· lage en god plan for å beholde de som ville være med – både nye og gamle 

· etablere en gruppe på 4 for å drive prosjektet 

· forankret i den nye presidentens mål og handlingsplan 

· fokusere på informasjon og tilbakemelding til klubben 

 

Målet var 10-20 nye, yngre medlemmer hvorav 50 % kvinner i løpet av Rotary året 
 
Gjennomføringen 

 

· Medlemsmøtet den 15 september 2015 ble i sin helhet viet presentasjon og disku-
sjon av 

Foryngingsprosjektet. Presidenten Inviterte til å få innspill og ideer til fremgangsmåte 

for forynging av klubben. God diskusjon. «Foryngingsgruppe» ble etablert. 

· «Foryngingsgruppen» presenterte prosjekt «Nye Sotra Rotary klubb» på årsmøtet 

den 13. oktober 2015 

· Alle fikk tilsendt en melding med 

oppfordring om å foreslå potensielle 

kandidater for «Foryngingsgruppen» 

· Vi laget en egen PowerPoint 

presentasjon som medlemmene kunne 
bruke når de snakket med kandidate-

ne 

· Vi skaffet brosjyren «Her er RO-
TARY International – Hvor er du?» 

som medlemmene kunne bruke 

· Den 16. november hadde vi fått 

forslag fra 12 medlemmer – på 75 po-

tensielle kandidater 

· Noen flere kom til etter hvert. Vi satte i tillegg opp tidligere GSE, SVE og RYLA delt-

akere og hadde plutselig en liste på 90 navn den 1.12.2015. FANTASTISK! 

· Vi laget nå en plan for videre aktiviteter. Vi måtte redusere listen og ba alle som had-

de foreslått mer enn 5 om å prioritere de 5 de ville gå videre med i denne omgang. 

Her vurderte vi blant annet antall i hver yrkeskode for å unngå overvekt av enkelte 
yrker 

· Den 8.12. hadde vi møte med alle forslagsstillerne for å avtale videre fremdrift. 

Informasjon til og oppfølging av kandidatene var viktig nå. Alle prioriterte kandidater 

fikk invitasjon til årets Yrkesmesse som arrangeres av Sotra Rotary Klubb i midten 

av januar 
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 · Den 2.2.2016 inviterte vi 25 kandidater til et felles informasjonsmøte sammen med 

medlemmene. 16 kandidater deltok. De øvrige fikk tilbud om lignende informasjon 

senere 

· Etter 14 dager hadde vi fått «ja» fra 9 kandidater. 8 andre var positive men ville ha 

litt mer tid å vurdere tilbudet på 

· Ved utgangen av Rotary året (31. juni 2015) hadde vi 17 nye medlemmer  

– hvorav 12 var kvinner. 

· Totalt er vi nå (18. november 2016) 61 medlemmer – 33% kvinner 
 

Alle er godt integrert i komiteene og 2 av de nye er komiteledere. Alle de nye har fått 
muligheten til å påvirke programmet og vi har forsøkt å lage et program som fenger 

alle. Vi må ikke glemme de «gamle» medlemmene. Det er stor grad av trivsel i  

klubben 

Videre planer 
Vi vil ha fokus på fortsatt god integrering av alle medlemmene. I løpet av neste Rotary år 
vil det være på tide å vurdere om noen av de vi ikke prioriterte i 2016 kan kontaktes. Vi vil 
i tillegg oppfordre de nye medlemmene til å foreslå nye medlemmer fra sin omgangskrets. 
Vi ser optimistisk på å holde på et medlemstall på mellom 60 og 70. 
  
Refleksjoner 
Hvorfor nådde vi våre målsetninger? 
Mulige årsaker: 

· Presidenten gikk foran og synliggjorde 

målene fra starten av året 

· God involvering fra medlemmene og 

god informasjon underveis 

· Dedikert prosjektgruppe - Foryngings-

gruppen 

· Satte av nok tid – ingen stress 

· Lite fokus på skeptikerne 

· Positiv dialog 

· God involvering av nye medlemmer 

· Fokus på tilpasninger (program, møtetid, møte varighet, 

etc.) 

Hva betyr utmerkelsen fra Rotary International? 
· denne utmerkelsen kom som en positiv overraskelse på 

klubben 

· den inspirerer oss til å fortsette den gode prosessen med 

å forynge og utvikle klubben på en positiv måte 

· vi håper den vil bidra til å øke kvinneandelen ytterligere 

Sigurd Hope 
    sekretær. 

 

Vi gratulerer! 
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President Knut ønsket velkommen og spesielt til gjestene og kveldens foredrags-
holder, - musiker og kunstner Fredrik Saroea. 

 
Mor til Fredrik, Jorunn som er et av klubbens 
medlemmer, fortalte litt om arv og miljø relatert til 
musikalske evner både på fars- og mor- siden. 
Fredrik har passert de 40 og har 2 jenter. Jorunn 
fortalte om musikkinspirasjon fra 50-tallet da hun 
vokste opp preget av enkle musikalske hjelpemid-
ler sammenliknet med dagens.  
De hadde piano hjemme og Fredrik likte å synge. 
 

Deretter fikk vi en introduksjon til Fredrik og Data-
rock, via en youtube-video som det finnes mange 
av.  14 år gammel hadde han øvingslokaler i 
”Grisehuset” hvor de fikk 40.000 i støtte fra Askøy 
Kommune. Fredrik gikk på den kommunale mu-
sikkskolen og  begynte etter hvert med rockegitar.  
 

De var 3 gutter som spilte litt på Askøy og 
”garasje” i Bergen. 
 

Videre ble det musikklinjen på Langhaugen skole. 
Musikk ble en livsstil og han gikk etter hvert lei 
studier, men endte med en cand.mag. i kunsthis-
torie. Så startet han gruppen Datarock, som ble 
en ny giv for han.  De laget «bare gøy musikk».  
Spilte inn plate og turnerte med over 1000 konser-
ter i mange land, festivaler i Australia, spilte/
oppvarmet for James Brown, 25.000 publikumme-
re. Deretter bl.a England, så til USA, alt gikk bare 
bra med en lynrask karriere. Varemerket og iden-
titeten ble de røde joggedraktene. Han laget 
sanger til videospill og hadde show. Sangene ble 

litt kopi av alt, hyllest til en artist. Kombinasjonen data, sang, film, bøker etc. ble gjenkjen-
nelig og godt mottatt. Gjorde karriere i 50 land. 
 

Turnerte i Norge i 2009 i regi av rikskonsertene, ca. 400 festivaler i Norge for alternativ 
musikk. Ble nominert til Spelemannsprisen i 2007, laget musikal i 2013 med Stavanger 
Symfoniorkester, -m/joggedrakt. 
Fredrik fortalt om sitt engasjement og deleier i sjømatrestauranten ”Lysverket” i Bergen, 
Bergensk mat- anbefalt til Michelin-. Også en suksesshistorie. 
Fredrik ga stor honnør til sin musikklærer i Florvåg Rolf Gjø-
våg som var en stor inspirator. Tok ungdom på alvor. 
Innimellom sine fortellinger ble det litt gitarspill og sang. Det 
ble også tid til litt spørsmål fra et lydhør publikum. 
Dette ble en gøy kveld for alle. 
 

Knut avsluttet med å gi ”gotteposen” til kveldens foredrags-
holder, samt en god historie. 
 

Jonas/referent 

Datarock fra Askøy 
Et møte med Fredrik Saroea 
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Ian Riseley er statsautorisert revisor og leder for re-
visjonsfirmaet «Ian Riseley & Co», et firma han  
etablerte  i 1976. Før han starter sitt eget firma, job-
bet han i revisjonsrådgivnings bransjen for store re-
visjonsselskaper og andre firma. 
 
Riseley har vært medlem av styrene i både privat og of-
fentlig skole, han har vært medlem av det kommunale 
rådet for byen Sandringham, og president i Beaumaris 
sjøspeidergruppe. Han har også vært president i Langi-
Taan Ski Club samt æres revisor eller rådgiver for en 
rekke veldedige organisasjoner. 
 

Riseleys æresbevisninger in- kluderer AusAID fredsbygger Award fra den australske 
regjeringen i anerkjennelse for hans arbeid i Øst-Timor, Medal of Order of Australia for tje-
nester til det australske samfunnet, og Regional Service Award for en Polio-Free verden 
fra The Rotary Foundation. 
 

Han har vært rotarianer siden 1978 og har  fungert som kasserer, styremedlem, Founda-
tion bobestyrer, og medlem og leder av en rekke RI og Foundation komiteer. 
 

Han og hans kone, Julie, som er tidligere distriktsguvernør, er store givere og Bequest Fo-
renings medlemmer av Rotary Foundation. De  praktiserer sin personlige filosofi om bære-
kraftig og økologisk levesett. De har to barn og fire barnebarn. 
 
 

For niende gang siden starten i 2008 arrangerte ARK torsdag 17. november Utdannings- 
og rekrutteringmesse i Bjørnarhallen på Garnes. 
 

Også denne gangen var det et meget vellykket arrange-
ment. Et trettitalls utstillere hadde forberedt seg godt på å 
lage gode og spennende stands, og alt i alt var det bort-
imot 400 besøkende på messen. Denne gangen var det 
også gledelig  mange foreldre og kanskje andre voksne 
som også la turen innom Bjørnarhallen.  
 

«Messegeneral» Arild Sundland Dale var veldig godt for-
nøyd med både fremmøte og gjennomføringen av arrang-
ementet. Han konstaterte at det er tydelig at ARK virkelig 
har fått et godt grep om både forberedelsene og gjennom-
føringen av messen, selv om han peker på at det gjelder å ikke være tilfreds på en slik 
måte at vi glemmer å se hvor det er forbedringer å hente. Det vil det alltid være, og i den 
anledning får vi nyttige tilbakemeldinger fra både utstillere og besøkende, sier Arild, som 
også retter en spesiell takk til alle medlemmene i klubben for arbeidet de hver og en gjør 
både før og under messen for at arrangementet skal bli vellykket.  
 

Apropos tilbakemeldinger, så er det jo hyggelig å registrere at veldig mange av utstillerne 
sier de setter stor pris på servicen de opplever, både når det gjelder tilretteleggingen på 
de ulike standene, og også under selve arrangementet, med hyggelig servering av blant 
annet kaffe og vafler.      
                                                   Klipp fra Arna RK sine hjemmesider 

 
Innkommende RI president 

Ian Riseley 
Kommer til Bergen 22. mai 

 

Vellykka yrkesmesse i Arna 
 


