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Linn Cecilie Moholt
besøkte Bergen Vest RK
med gripende historie.
Les mer s. 5.
På selveste St. Hans aften fikk vår nye guvernør Ingunn
Olsen Mossefin fra Odda Rotary Klubb overrakt
guvernørkjedet av avtroppende guvernør Ulf Torkelsen.
Nå er det full fart med klubb besøk og Distriktskonferanse.
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Guvernøren har ordet
Guvernøren har ordet
Kjære Rotaryvenner!
Da har Rotaryhjulet rotert en ny runde!
Mange nye skal bekle funksjoner i klubb, distrikt og RI sentralt. Til alle
dere som går på i nye funksjoner eller fortsetter i samme som tidligere
sier jeg lykke til! Takk for at du tar ansvar, et ansvar for at vår unike
organisasjon skal fungere videre.
Ett av målene for året er å bringe videre en vital og synlig organisasjon. Vi ønsker at klubbene skal styrkes. Strategidokumentet fra RI og
distriktet kan være et verktøy på veien, samt det å etterleve Rotary
sine ideal: ”Service above self”, eller ”å gagne andre”.
Det er mange eksempler på at Rotary har gjort mye godt i verden . Ett
av dem er Poliobekjempelsen, der mer enn 2 milliarder barn er vaksinert. Et annet er vannprosjekter der flere millioner mennesker har fått rent vann.
Det er mange klubber i distriktet vårt som har gode prosjekter og vi ønsker at flere klubber vil
komme til i løpet av året. Jeg vet at det er flere som har satset på ”rent vann”- prosjekt. Det ble
bl.a. opplyst fra en mor i en landsby, at barna ikke lenger ble syk, etter at det kom ”innlagt” vann
til landsbyen.
Noe tilsvarende kunne RI president i 1992/93, Cliff Dochterman fortelle i sin bok; ”As I said”, men
der ble det sagt at etter at landsbyen fikk innlagt vann ”døde ikke våre små barn lenger”.
Dochterman var en meget sentral person i startfasen av poliosatsingen til Rotary, både da det ble
et spesialprosjekt for Filippinene i 1979, der 6,2 millioner barn ble vaksinert, og senere (i 1985),
da det ble RI prosjekt mot RI sitt 100 års jubileum i 2005. Rotarianere skal være stolte av det arbeidet som er nedlagt i dette prosjektet.
Lite visste man den gang om at dette skulle bli en av verdens største satsinger fra en frivilllig organisasjon. Et prosjekt som har bidratt til at millioner mennesker ikke har fått polio. Man ante ikke
at dette skulle bli et prosjekt som verdens ledere og WHO skulle få slik respekt for. Når verdens
rikeste mann, Bill Gates med sitt ”Bill og Melinda Gates Foundation”, erklærer det som 1.prioritet
å utrydde polio (ref. hans tale på Rotary Convention i New Orleans) sier det noe om hvor stort
dette prosjektet er.
At FN´s ledelse også inviterer Rotary til å holde tale på FN dagen, 24. Oktober, innebærer en
anerkjennelse av betydningen av Rotary på flere måter. Som sikkert mange kjenner til, var 49 rotarianere involvert da FN i sin tid ble etablert.
RI presidentens ord om å gjøre bra det som fungerer, samt endre der det trengs endring, kan
være en fin ledetråd. La oss sammen gjøre dette året til ett godt år for mottakere av Rotary sine
tjenester. La oss vise at vi bryr oss.
Den nye Rotary International Presidenten, Kalyan Banerjee, som er fra India,
har satt dagsorden for sitt år og laget en logo som symboliserer de 6 fokusområdene i Rotary Foundation.
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Her er forklaring på logoen:
 Grønn
 Blå
 Lilla
 Rosa
 Orange
 Gul

utryddelse av sykdom, end Polio Now
vann og sanitet
fred og konfliktløsning
mødre og barns helse
basis utdanning og boklige ferdigheter
økonomi - og samfunnsutvikling

Jeg ønsker alle klubbene lykke til i arbeidet fremover og gleder meg til å besøke dere. Jeg har
allerede besøkt noen klubber og kommer tilbake med rapport neste måned.

Nominasjonsprosess for distriktsguvernør 2014-2015
Rotaryhjulet skal kontinuerlig drives videre og vi starter nå nominasjonsprosessen for Distriktsguvernør for 2014-2015. Vennligst ta dette opp i styre og klubb - det er viktig at vi får gode kandidater som kan videreutvikle distriktet. Forslag sendes guvernør Ingunn som leder av nominasjonskomiteèn innen 25. september 2011 på rotary@odda.info

Nominasjonskomiteen består av
Ingunn Olsen Mossefin, Johannes Hausken, Tove Kayser og Ulf Torkelsen.
Kvalifikasjonene som kreves for å bli nominert er blant annet: Medlem av en aktiv klubb, ha vært
president i en hel periode, være fullt innforstått med og fysisk i stand til å utføre de plikter som
guvernøråret krever, ha vært medlem i minst 7 år ved begynnelsen av guvernøråret.

Viktig å huske
Oppdater hjemmesidene til klubben, skift til årets logo og endre navn på sittende president og styre.
Hver måned i rotaryåret har sitt eget tema. August var måneden der vi spesielt ser på området
medlemsutvikling. Hva kan vi gjøre for å beholde og utvikle eksisterende medlemsmasse, rekruttere nye medlemmer og utvikle klubbene våre? Jeg er spent på å se hvordan all den
positive aktiviteten jeg vet foregår vil gi resultater.
I september er temaet New Generations, som også vil være tema på Rotary Institute, Lillestrøm 7
-9 oktober.
Jeg håper at alle har fått og sett innkallingen til årsmøtet den 2. oktober. Forslag som ønskes behandlet må være guvernøren i hende innen 15. september.

Distriktskonferanse 2011
Minner også om Distriktskonferansen som er på Ullensvang Hotel 30. september - 2. oktober.
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DG i 2260 Steinar Wøllo

Rotarys credo
I en urolig verden full av ufred og kiv
der det strides om det meste på vår jord,
finnes en bevegelse så frisk og full av liv
som gjør mer enn å prate forsoningens ord.
Det er en liten hær av kvinner og av menn
som er spredt utover klodens alle land.
Vi ser på vår neste som en kamerat og en venn
og vil bryte alle stengsler og band.
Respekt for tro, overbevisning og kultur,
må til for å skape fred i vår verden.
Et sett kjøreregler i pakt med menneskets natur,
er nødvendig for å få med trygghet på ferden
Dette er ikke fantasier og utopiske tanker
som aldri kan oppnås på vår jord.
Det utøves i praksis der Rotary vanker:
Brokete, mangfoldig, men dog et samstemt kor!
Guvernøren gratulerer!
50 år
12. Robert Storbekk, Bergenhus
14. Helge Flesland, Bergen-Syd
15. Henrik Steine, Kvam
60 år
4. Inger Kari Nerheim, Stavanger
10. Øystein Robbestad, Askøy Fenring
17. Kåre Bua, Karmsund
70 år
15. Gunnar Totland, Nordfjordeid
16. Nils Arne Nesbjerg, Haugesund
Egil Y. Bergesen, Stord
21. Jan Gjøse, Nærbø

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

5

Klipp fra klubber

Vann både de ansattes og kundenes tillit
Første juni 2009 var Linn Cecilie Moholt (34) og mannen på vei til hytten i Valdres. Fra bilradioen hører hun plutselig at et Air France fly har styrtet i Atlanteren. Linn Cecilie visste
at om bord var både hennes far og bror på vei hjem fra forretningsreise i
Brasil.
Tekst Henni Aasen

Linn Cecilie Moholt er denne septemberkvelden gjest hos Bergen Vest Rotary og forteller en lydhør forsamling
hva som hendte da hun mistet både sin
far og bror i flyulykken for vel to år siden. Men det var ikke bare familien
som ble så hardt rammet. Familiebedriften Karsten Moholt AS med 170 ansatte mistet både administrerende direktør og teknisk sjef.
Linn Cecilie forteller videre om de første hektiske timene etter ulykken hvor det raskt ble avklart at det var hun som skulle overta sjefsjobben i familiebedriften. «Samme kveld som ulykken hendte, hadde vi samlet familien. Jeg spurte min mor om hvem hun mente skulle ta over som administrerende. Hun svarte kontant at det
var meg. Jeg sa ok». Deretter sto oppgavene i kø. Bekreftelsen på at far og bror hadde sjekket
inn på Air France flyet kom samme kveld. Dagen etter samlet Linn Cecilie og familien alle ansatte
til en enkel, men vakker minnestund i produksjonslokalene. Her kunngjorde hun beslutningen om
at hun hadde tatt på seg ansvaret som administrerende, og at driften skulle fortsette som før. To
dager etter ulykken var bedriften i gang igjen.
Linn Cecilie forteller medlemmene i Bergen Vest RK om tiden som fulgte etter ulykkesdagen.
Både familien og bedriften Karsten Moholt AS opplevde en enorm omtanke fra omverdenen. Det
ble arrangert en lukket minnestund for familien i Fana kirke, og 14 dager etter var det en åpen
minneseremoni med hele 700 mennesker i Bergen Domkirke. I tillegg til den familiære tragedien
og bedriftsmessige utfordringer, opplevde de stor pågang fra media siden helt sentrale personer i
bedriften var rammet og flyulykkens omfang gjorde den til en internasjonal nyhetssak. Men selv
om utfordringene stod i kø for Karsten Moholt AS i denne tiden, så stod nå hele organisasjonen
sammen.
Samholdet var styrket over natten. Ansatte utsatte og avbrøt ferie, de avsluttet permisjoner. Selv
var Linn Cecilie i mammapermisjon på den tiden. Hele organisasjonen ønsket å bidra. På kundesiden gikk det også bra. Oppdragsmengden økte denne juni måneden og faktisk ble 2009 det
økonomisk beste året noensinne.
Da finanskrisen rammet bedriften året etter, satte Karten Moholt AS i gang en omorganisering av
bedriften hvor de skilte ny-salg og tilstandskontroll i ulike enheter. Alt i alt har det gått bra, sier
Linn Cecilie, sivilingeniøren fra NTNU, som heldigvis hadde 8 års erfaring fra flere stillinger i familiebedriften da ulykken inntraff og hun i all hast måtte gripe roret.
Nå ser vi lyst på fremtiden, sier hun. Hittil i år ligger vi 15 % foran budsjett og vi har høy aktivitet.
Det nye bygget hvor de samlokaliserer hele Karsten Moholt AS på Askøy, forventes å være i full
drift 1.1.2013, avslutter Linn Cecilie, som ser seg selv som administrerende i bedriften også i
fremtiden.
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RI - PRESIDENT 2011-2012
Kalyan Banerjee
Født i Kolkata i India i 1942.
Bosatt i Vapa, Gujarat
Medlem av Vapi Rotaryklubb fra 1972
Kjemiingeniør, direktør for United Phosphorus Limited, en av de
største produsentene av landbrukskjemikalier i India og styreleder for United Phosphorus Bangladesh limited. Han er, og har
bidratt betydelig til stedets utvikling som en av de største industristeder i India og bidratt til å bygge infrastruktur for helsevesen og
skole i denne industribyen.
1995-97: RI director, sone 5 og 6 i Asia
1997-98: General Coordinator of Powerty & Hunger Alleviation Task Force,
2001-2005 Trustee for The Rotary Foundation.

•
•
•

Han har dessuten sittet i den internasjonale komiteen for bekjempelse av Polio, arbeidet med Reach
Out to Africa Initiative og vært involvert i mange prosjekter og aktiviteter i India og Asia.

“REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY”
I 2011-2012 ber jeg rotarianere om å “Reach Within to Embrace Humanity”. Jeg ber dere
om å se inn i dere selv for å forstå at hele menneskeheten har de samme drømmer, like
håp, de samme forventninger og de samme problemene. Det er det samme hvem vi er eller
hvor vi kommer fra. Hver og en av oss streber etter den samme fred og tilfredshet og for
den samme realisering i våre daglige liv. Det vi arbeider for å gi til andre må vi først finne
inne i oss selv, fordi det vi ønsker for oss selv er det samme som andre ønsker for seg.
Før vi snakker om global fred må vi begynne med vårt eget indre og arbeide oss utover.
Først må vi finne vår egen fred, så må vi arbeide for å finne fred i våre egne hjem, i våre
egne familer og i våre egne lokalsamfunn. Vi kan ikke arbeide for å bygge fred i verden før
vi har oppnådd fred i egne hjem. Hvis vi vil skape fred, vennskap og toleranse i en global
sammenheng, må vi først praktisere det i vårt eget nabolag. Når vi har fred med oss selv får
vi fred i våre hjem. Når vi har fred i våre hjem har vi en fred vi kan dele med andre.
Når vi finner glede og tilfredsstillelse i å være sammen med dem vi er glade i og bryr oss
om er vi i stand til også å ta vare på andre.
Jeg tror at hvis du styrker deg selv, styrker du også de du deler liv og hjem med. Når du har
en sterk familie har du et sterkt fundament å bygge videre på. De som har indre styrke jobber best sammen for å tjene menneskeheten, og det er det vi gjør i Rotary.
I året som kommer vil vi vektlegge tre områder i vår Rotaryservice:
•
•
•

Å styrke våre familier
Å fortsette å gjøre det vi gjør best
Å forandre det som behøver forandring
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RI-President Kalyan Banerjee
Det første vi vektlegger er familien. Det er i familien alt begynner. All vår service, alt vi ønsker å oppnå i vår verden, begynner her. Moren og barnet er kjernen i enhver familie, og når
vi begynner der kan vi bringe vårt arbeid videre gjennom individuelle liv og ut i samfunnet.
Vårt andre satsingsområde vil bli kontinuitet ved å identifisere de tingene vi gjør bra og føre
dem til neste nivå. Hver og en av oss har lykkes på noen områder i Rotary, og vi skal bygge
videre på suksessen og utvide den slik at vi kan hjelpe fler mennesker i fremtiden. Vi må
fortsette vårt arbeid for renere og tryggere vann, lindre sykdom og nød, bekjempe analfabetisme, arbeide med og for nye generasjoner og tilstrebe fred.
Samtidig vet vi at det er noe vi kan gjøre bedre og ting som bør forandres. Vi må ha mot til å
se etter disse, å identifisere dem og arbeide for å gjennomføre de endringer som behøves.
Mohandas Gandhi sa: “Du må den være forandringen du ønsker å se i verden". I Rotary
bestreber vi å leve etisk og ærlig, å dele vennskap og goodwill og å se den sanne verdi i
hvert menneske. Vi er ikke interessert i den laveste fellesnevner, for Rotary er alt annet
enn vanlig, og rotarianere er uvanlige mennesker. Det er derfor vi arbeider for å løfte oss
selv og derigjennom løfte verden.
Alle vi i Rotary er opptatt av å endre verden, hvorfor skulle vi ellers være Rotarianere? Vi
tror at vår verden kan bli lykkeligere, sunnere og mer fredelig. Vi tror at fremtiden kan og vil
bli bedre enn fortiden. Vi er idealister, og vi setter våre idealer i verk gjennom vår Rotary
service.
Det tredje feltet vi legger vekt på i 2011-12 er forandring, og vi begynner med selv å være
den forandringen vi ønsker å se i verden. Hvis vi ønsker fred begynner vi å leve i fred med
oss selv, i våre hjem og i våre lokalsamfunn.
Hvis vi ønsker en slutt på polio eller en annen sykdom i verden, hvis vi ønsker at degenereringen av miljøet skal stoppe, hvis vi ønsker å redusere barnedødelighet, å spre lesekyndighet eller forhindre hunger, må hver og en av oss være instrumentet for den forandringen og
erkjenne at vi må begynne med vårt eget indre.
La oss “Reach Within to Embrace Humanity”. Og med fred, harmoni og vennskap, la
oss bringe forandring og en mer gledelig fremtid for oss alle.

Kalyan Banerjee
President, Rotary International 2011-2012
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Karmøy Vest Rotaryklubb med ”Amerikafest” under
Fiskeridagene i Åkrehamn
Tekst og foto Per Inge Eriksen

Fiskeridagene i Åkrehamn på Karmøy er en stor folkefest med kremmere, fiskekonkurranser, utstillinger og konserter på kveldene. Den foregår alltid i uke 31. og ble i år
arrangert for 16. gang i rekken. Årets Fiskeridager ble besøkt av 20.000 personer og
hadde dette året Sild som hovedtema. Fjorårets Fiskeridager ble åpnet av Deadliest
Catch stjernen Sig. Hansen eller Sigurd Johnny Hansen som er hans fulle navn. Hans
foreldre kommer fra Karmøy og Åkrehamn. Sig. Hansen var gjest under hele festivaluken og det var veldig mange andre norsk amerikanere innom på festivalen.
Karmøybuere har fra 1850 årene utvandret til USA,
med en topp rundt 1910 og mellom 1950 og 1960.
Flere tusen Karmøybuene reiste; for det meste mannfolk som arbeidet som bønder, snekkere og fiskere.
Etter hvert fikk de familiene over til sitt nye hjemland.
Karmøybuene som dro på femti og seksti tallet har
stadig sterke røtter i Norge og reiser ”hjem” til gamlelandet ofte. Da undertegnede på fjorårets festival så
hvor mye oppstyr en krabbefisker fra Seattle laget,
startet tankevirksomheten på hvordan vi kunne lage en
sosial happening mellom Karmøybuene og de som reiste ut.

Invitasjon:
Laget av Charlotte Nielsen

Som Rotarymedlem var det naturlig å komme med et
forslag om Amerikafest under Fiskeridagene i 2011. Styret var positivt og medlemmene meldte seg fort til å
være med i komiteen som arbeidet med å få USA`s ambassadør og Norges konsul i Seattle over til Karmøy.
Mange var skeptiske til at vi kunne få det til, men heldigvis sa begge ja, da de fikk innbydelsen. De ble for øvrig
innkvartert privat i det flotte havneområdet i Åkrehamn hos
Rotary medlem Rolf
Pedersen.
Det var viktig å få ut
innbydelsen tidlig til
Norskamerikanerne
og vi kan takke Karmøyklubben i Seattle
for at så mange fikk
innbydelsen gjennom
e-post og telefoner
rundt i hele USA.
Vi hadde i utgangspunktet plass til 230
personer på festen,
men pågangen var
stor både fra inn og
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utland. Etter en gjennomgang med huseier høynet vi antallet til 260 personer som skulle få
komle, kaker og kaffe samt underholdning og hilsener.
En stor takk til Rotary klubbens medlemmer både i Amerkafestkomiteen og servitører som
sammen med Åkra Blå kors sørget for at festen ble en endeløs suksess fra første til siste
minutt.
Fra Fishermens Memorial. Fra venstre ordfører Kjell Arvid Svendsen, ambassadør
Barry B. Whiite, nestleder i Karmøyklubben Arnold Rasmussen, Kaare Ness fra
Trident Seafoods i Seattle, konsul Kim Nesselquist.

Amerikafest
dagen
startet med en mottakelse hos Ordfører
Kjell Arvid Svendsen
der Ambassadør Barry B. White, Konsul
Kim Nesselquist, medlemmer
fra
Karmøyklubben i Seattle
og personer fra Rotary`s Amerikafestkomitè var tilstede. Turen
gikk videre til Fiskeridags-området i havnen, Fishermen`s Memorial på Ferkingstad
og tilslutt til Amerikafesten der det allerede
var fullt hus og forventningene høye for
kveldens
program.

Klubbens President Charlotte Nielsen, sammen med past president Kari Tove Jensen, åpnet festen med flaggborg inngang, der det norske og amerikanske flagget ble satt ned på
scenen. Presidenten ønsket alle velkommen og festligheten ble markert med 1 minutts stillhet for terror ofrene i Oslo og på Utøya.
Rotary medlem Lasse Pedersen, kjent lokal gjøgler, revyartist og forfatter var kveldens konferansier og sørget for at alle hadde en veldig hyggelig opplevelse. God underholdning fra koret Voice of Joy, Synnøve Aanensen og Solfrid Brekkå, pianospill av Hans Petter
Tangen og hilsninger fra ordfører, ambassadør, konsul,
leder i den lokale Sons of Norway klubben, nestleder i Karmøyklubben i Seattle og guvernør i distrikt 2250. Komle
med tilbehør samt kaffe og kaker falt i smak både blant
publikum og prominente gjester.
I etterkant av festen har vi fått mange hyggelige og positive
tilbakemeldinger fra deltagere.
Skriftlige hilsener fra Ambassadør og konsul, som hadde
en flott opplevelse på Karmøy, og gjerne kommer igjen ved
en annen anledning.

Artist Synnøve Aanensen

Komiteen skal i nærmeste fremtid ha et evalueringsmøte,
og etter de mange positive tilbakemeldingene ser vi ikke
bort fra at oppfordringer om en ny Amerikafest neste år blir
vedtatt.
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Paul Harris til Arne Tokheim (93) i Odda
..og fin markedsføring i lokalmediene
Artikkelen og intervjuet nedenfor er hentet fra Radio Folgefonn

St.Hans - aften vart Arne Tokheim (93) heidra med ein "Paul Harris" som dei kallar det
i Rotary. Utmerkinga er ei anerkjenning til rotarianarar som har vore med lenge. - Eg
trudde den hekk for høgt til å landa på Tokheim, sa ein uvanleg mållaus Tokheim
Avtroppande president i Odda Rotaryklubb og påtroppande Distriktsguvernør for
distrikt 2250, Ingunn Mossefin, sa i talen sin at Odda Rotaryklubb fann det passande
på ein kveld då kjedene skifta brukar, å samtidig heidra ein av sine eigne som har arbeidd i Rotarysystemet i over 40 år.
Paul Harris er namnet til grunnleggaren av
Rotary for vel 100 år sidan, og ein "Paul
Harris" består av eit signert diplom og eit
jakkemerke.
Arne Tokheim vart medlem i Rotary i 1967
og var sjølv president i 1973 - 74 og har dei
seinare åra vore medlem i Flaggkomitéen
saman med Hans Bringedal.
- Arne stiller opp på møter, tek imot oss på
kaffisbesøk og deler raust ut av epla sine
om hausten, sa Mossefinn. - Han stiller alltid opp når me bed han om noko, men han
legg til "dersom helso held". Og det har den
gjort til no. Det er ikkje lenger sidan enn i januar, at han inviterte alle medlemmer med ektefeller på kake- og kaffibesøk på Tokheim, sa Mossefin.
For vel to år sidan, då Arne var 90 år, var han vert for to australske kvinner som vitja Oddaklubben. Og Agnes Iren Lothe, som 23.juni overtok presidentkjedet i Odda Rotaryklubb,
fortel at ho alt har gitt Arne oppgåver i samband med Distriktskonferansen som Odda Rotaryklubb er vertskap for i september.
- Då Arne i 2005 følte seg gammal og ville melda seg ut av klubben, vart me ikkje glade, sa
Ingunn Mossefin. - Då ordna me det slik at dåverande Distriktsguvernør frå Voss kom til eit
arrangement i Odda for å overtala Arne om å gløyma det. Og det klarte ho.
Arne Tokheim er kjend i Odda som tidlegare lokalpolitikar, fruktbonde og lokalhistorikar, han
er ein mann som er flink til å fortella og som har mykje å fortella om.
- Men då eg vart kalla opp for å motta ein "Paul Harris" vart eg mållaus, sa Arne Tokheim,
som ellers seier at det er kvinnene som no har teke over initiativet i Odda Rotaryklubb.
- Me gamlingane treng at nokon fortel oss kva me skal gjera, og det gjer Ingunn og Agnes
Iren, så det er dei som er den nye tida i klubben.
Høyr Arne, Ingunn og Agnes Iren i Sommarradioen på Radio Folgefonn frå klokka 10:03 fredag 24.juni (reprise 16:03)
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Klipp fra klubber
Guvernørskifte i distrikt 2250
..og fin mediedekning av begivenheten
...Fra Radio Folgefonn sin dekning av guvernørskiftet i juni

Ingunn Mossefin går 1. juli inn i vervet som Distriktsguvernør i Rotary for distrikt
2250, som omfattar Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Guvernørkjedet fekk
ho overrakt St. Hans aften av avtroppande guvernør Ulf Torkelsen, frå Strand i Ryfylke. Mossefinn har i fleire år førebudd seg på vervet som Distriktsguvernør, og i vår
var ho på guvernørskule i USA for å rustast endå betre til jobben. - Me var og i New
Orleans nyleg på ein såkalla Convention der 19.000 rotarianarar sette kvarandre
stemne. - Slike samlingar reiser folk på jamnleg, til sjølvkost, fordi dei finn det meiningsfullt å møtast
Fra guvernørskiftet i juni dekket av Radio Folgefonn

Mossefin fortel at Rotary har 1.2
millionar medlemer, spreidd over
heile verda. I distrikt 2250 er det
52 klubbar 2037 medlemer og alle
klubbane skal den påtroppande
Distriktsguvernøren vitja i året som
kjem. I tillegg kjem det til arrangement og møte der det er ynskje om
at Distriktsguvernøren er tilstades.

Det vert mange reisedagar i dette
vervet, og Mossefin seier at all den
tid Rotary er ein yrkesorganisasjon
der folk er i arbeid dagleg, vil ein
no arbeida for at guvernørperioden
vert utvida til to år, slik at ein slepp
det maratonløpet som herskar i dag og får litt betre tid til medlemsklubbane.
- Men det skal nok gå bra, seier ho, - eg gler meg til dette.
Rotary har framtidplanane på det organisatoriske området så klare at både etterkomaren til
Mossefinn, Johan Hausken og hans etterkommar Tove Kayser var tilstades på tilstellinga
23. juni.
Når det gjeld Rotary sin Distriktskonferanse i september på Ullensvang Hotel, som Odda
Rotaryklubb er vertskap for fordi Distriktsguvernøren tilhøyrer deira klubb, seier Mossefin at
den kjem til å verta "the best ever".
Ho fortel at konferansen vert gjennomført i samarbeid med Rotaryklubben i Kvam fordi det
er for få medlemmer i Oddaklubben til at ein kan dra i land eit så stort arrangement åleine.
Ingunn Mossefin er oppteken av å rekruttera yngre medlemmer. - Rotary er ein organisasjon som driv med mange gode prosjekt rundt om i verda, og me ynskjer å formidla dette.
Dei som ikkje ynskjer å ha tunge verv i ein organisasjon som denne, kan likevel engasjera
seg i eit av prosjekta våre i andre land og bidra på den måten.
Avtroppande guvernør Torkelsen hadde ein del stalltips å koma med etter sine 104 reisedøger siste året, men han avslutta talen sin med desse orda: Gir du av deg sjølv til medlemmene du møter, vil dei gje deg tilbake i overflod."

Månedsbrev for Distrikt 2250. Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (paske@broadpark.no)
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Klipp fra klubber
BERGEN VEST ROTARY KLUBB INVITERER TIL
CITY- MØTE MANDAG 24. OKTOBER KL. 19.00
på tradisjonelt sted,
Quality Hotel Edvard Grieg.
Velkommen til høstens spennende Citymøte. Vi har vært så heldige å få Jahn Otto Johansen,
en av landets mest etterspurte foredragsholdere til vårt City-møte.
Hans foredrag vil være knyttet til hans nye bok ”Det nye Russland”
og forholdet til Europa for øvrig.
Foredraget tar ca. 30-45 minutter.
Møtet tar ca. 2 timer. Inngangsbillett kr. 200, ledsager kr.100.
Te/kaffe og tebrød blir servert.

Hjertelig velkommen!
City-komitéen.

I likhet med andre kjente og populære personligheter er også Jahn Otto Johansen et
skattet portrettobjekt. Men han er den eneste
som har fått oppleve et eget museum med
portretter av seg selv. Blant de mange kjente
kunstnere finner vi også en avistegning fra
vår egen Audun Hetland.

Jahn Otto Johansen ble født 3. mai 1934 i Porsgrunn. Fra 1956 arbeidet han som utenriksmedarbeider i Morgenposten. Han kom til NRK som utenrikssjef i Dagsrevyen i 1966 og var Moskvakorrespondent 1975-77. Sjefredaktør Dagbladet 1977-1984. Deretter tilbake til NRK, Washington
korrespondent 1985-1990. På ny utenriksredaktør i fjernsynets nyhetsavdeling 1990-95. Berlinkorrespondent 1995-2000. Han har mottatt en lang rekke priser og ordener: Av disse vet vi han
setter spesiell pris på Paul Harris overrakt av Bergen Vest Rotary. Jahn Otto Johansen har utgitt
et sekstitalls bøker om Midt.-Østen, jødisk kultur, antisemittisme, sigøynerne, USA, Kina, Finland,
Sovjetunionen/Russland, Sentral- og Øst-Europa, om norske og internasjonale kunstnere og om
sjømatkultur.
Månedsbrev for Distrikt 2250. Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (paske@broadpark.no)
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Askøy Rotary Klubb med nytt prisdryss
Av Odd Losnedal
Ildsjel Anne Fuhr flankert av
Odd Losnedal og Ragnar Jakobsen

Enda et rotaryår er til ende. 21 medlemmer pluss 3 gjester, benket seg
rundt et veldekket festbord en fin sommerkveld i juni.
Gjestene var ildsjelprisvinner Anne
Fuhr, hennes mann Odd og vår alles
kjære sokneprest emeritus Tor Nielsen.
Presidenten ønsket velkommen, og
tente lyset - denne gang for vinneren
av ildsjelprisen.
Erling benyttet sine 3 minutter til å hedre
rømmegrøten. Han tok for seg både historikk, oppskrift og produksjonsmetode.
Det ble i det hele tatt så interessant at vi
bare ventet på å fylle de tomme tallerke-

ner.
Men mye skulle skje i mellomtiden. Presidenten valgte denne gang
å ha en medhjelper ved ildsjelsprisutdelingen. Sannsynligvis var
det alder og erfaring som spilte inn, og undertegnede fikk det ærefulle oppdrag.
Etter forslag fra John Ivar ble prisen i år tildelt Anne Fuhr. En verdig vinner, som i sin takketale ga utrykk for glede over prisen. Den
ville hun gjerne dele med alle sine gode medspillere.
Også i år ble et rotarymedlem hedret med PHF prisen. Det kom
Phf til ja-mannen Magne
ikke som noen overraskelse at det var det alltid positive ja, menMagnussen t.h.
nesket Magne Magnussen som fikk den
tildelt. Erling Klyve delte ut prisen samStemningsfullt i klubblokalene i Strusshamn
men med presidenten.
Så var turen kommet til vår kjære sokneprest emeritus. Nytt diplom var anskaffet.
Denne gang i glass og ramme, og med
riktig stavet fornavn, og ble overrakt. Bevis på æresmedlemskap, med tilgang til
alle rotaryklubber i verden, ble også tildelt. Tor ga i sin takketale utrykk hvor
hyggelig det var, og hvor godt han fant
seg til rette sammen med oss. Han vil
gjerne komme på besøk i klubben, kanskje en gang i måneden.
Så gikk avgående president gjennom årsmeldingen. Han festet seg spesielt ved det store arbeidet som vi alle er med på, og de gode resultater det har gitt, nemlig POLIO PLUSS innsatsen.
Eli takket avgående president for god innsats, to flotte år, i et meget godt samarbeidsklima.
Så var det endelig tid for rømmegrøten, med kringler og spekemattil. Det ble virkelig et festmåltid. Praten gikk lystig, og alle hygget seg. Enda lystigere ble det da Odd Fuhr holdt takketale og
fortalte gode og morsomme historier fra sitt ferieparadis på Sørlandet.
President Ragnar takket for et godt rotaryår og vi ønsket hverandre en god sommer Vi ser frem
til neste års innsats, med hyggelige møter og sammenkomster.
Månedsbrev for Distrikt 2250. Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (paske@broadpark.no)

14

RYLA

HASTER, HASTER!!!

Gi et ungt menneske en god start i
yrkes- og organisasjonslivet !
Send en deltaker til RYLA 2011 !
Nærmere info og søknadsskjema på vår nettside ryla-vest.no.
Mangler dere kandidat, har vi fire aktive, samfunnsorienterte
unge mennesker som venter på en sponsorklubb. Gi oss et ord, så
får dere navn og detaljer.
Det haster ! Send søknad eller ta kontakt med

Torgalmenning Rotary Klubb, RYLA komiteen v/
Haktor Øvrevik,
Lise Kvinnsland,

haktorov@online.no,
tel 93013758
lise.kvinnsland@fiskeridir.no, tel 48200200

Einar Drægebø, einar.dragebo@kyrre-bergen.no, tel 48095700
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Utvikling av verktøykasse for
gode ideer
Utvikling av kursmateriell
Seminarer i medlemsutvikling
Støtte ved nyetablering
Støtte til klubber som trenger
gode ideer/hjelp
Alumni

Medlemsutvikling
Leder: Bjørn Westfoss
Larsen
The Rotary Foundation
Leder: Ove Sembsmoen

Givertjenesten (Annual giving)
Polio Pluss
Ideskaper for bidrag til TRF
Markedsføring
Seminarer
Kontakt mot TRF sentralt
Overvåking av DSG og DDF og
innstille til/avgjøre søknader
om
bidrag
Bidra til søknadshjelp MG
GSE/SVE

Kommunikasjonsstrategi
Kommunikasjonsseminar
Månedsbrev (Rotary Vest)
Kontakt mot Rotary Norden
Distriktets hjemmeside DICO

Distriktskomiteer

Distriktsguvernør
Ingunn Olsen Mossefin

Distriktsråd
DG:
Ingunn Olsen Mossefin
DGE: Johannes Hausken
DGN: Tove Kayser
IPDG: Ulf Torkelsen
AG’er

PR/Kommunikasjon
Leder: Per Ove Askeland

Distriktsadministrasjon
Distriktssekretær:
Distriktskasserer:
Greta Nordlund
Månedsbrevredaktør
Per Ove Askeland
Web-master:
Tor Jan Reke
Distriktstrenere:
John Ivar Solvik/
Robert Halleraker

1 års Ungdomsutveksling
Round Trips/Summer camps
RYLA

Distriktsprogrammer
Leder: Ove Midtskog

Utvikling og vedlikehold
Prosjektdatabasen
Utvikling av kursmateriell for
Serviceprosjekter
Idehjelp for klubber som
trenger dette
Seminarer i Service
prosjekter
Rotaryskolen

Serviceprosjekter
Leder: Vacant

Assisterende Guvernører
S&F:
Jostein Tjugum
Bergen:
Bernt D. Sommersten
Hordaland:
Lars R Djupevåg
Haugalandet: Odd Henning Johannessen
Stavanger:
Bjørn Arvesen
Sandnes/Jæren
Dalane:
Marit B. Kleppe
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Bruk ”Rotary i Vest”
Informasjon og markedsføring, internt mellom klubbene og eksternt i lokalmiljøene, er viktig blant annet for å rekruttere nye medlemmer. I dag er det
svært få klubber som sender informasjon, stoff og bilder til Rotary i vest.
Dersom vi skal kunne ha et levende informasjonsorgan av denne typen må
klubbene ta ansvar og sørge for at redaktøren får et grunnlag for å produsere magasinet.
Redaktøren ber og om at presidenter og sekretærer sørger for at magasinet
blir sendt ut til alle medlemmene. I mange klubber er dette en naturlig oppgave for klubbsekretærene, men den oppgaven kan like gjerne utføres av en
annen. For eksempel et medlem av kommunikasjonskomiteen.
Rotary i Vest kommer en gang i måneden. Vanligvis rundt den 20. i hver
måned. Redaktøren tar med stoff som kommer inn til 2-3 dager før utsending.
Bruk Rotary i vest til å formidle informasjon om alt det flotte arbeidet som
gjøres i klubbene.
Per Ove Askeland
Red.
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