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Høsten er snart over og vinteren nærmer seg i følge 
kalenderen. Juleforberedelsene er i gang og det er 
bare en måned igjen til det atter en gang går mot lyse-
re tider.  Som normalt på denne tiden med andre ord.  
Det er imidlertid ikke alt som er som det pleier.  For et 
år siden på denne tid, hadde vi hatt snø i en måned 
omtrent.  Kikker vi ut vinduet i dag så ser vi at solen 
skinner fra en blå himmel og gir en skyggetemperatur 
på ca 12 grader.  Gresset er mange steder fremdeles 
grønt. Cupfinalen i fotball ble spilt uten behov for snø-
plog og varme i jorden på Ullevoll Stadion.  Vi kunne 
ha kjørt med sommerdekk ennå! 
   

Verden over ser vi at det til stadighet er flommer, skred, ras, tornadoer, oversvømmelser, 
tørkekatastrofer)You name it!  Det er nesten sånn av det unormale begynner å bli nor-
malt på klimafronten. 
 
På en klimakonferanse jeg var innom nylig fikk vi fra autorativt hold vite at det ikke lenger 
er tvil om at menneskeskapte forhold ligger bak mange av de store endringene som skjer.  
Det finnes dokumentasjon og belegg for påstanden.  
 
Her hos oss blir det ”våtere, villere og varmere” i årene fremover, ble det sagt, men det 
visste vi jo allerede.  Har du feriert noen uker i juli hvert år på Hamar de siste ca 30 år, så 
har du merket utviklingen og klimaendringen.  Vi er likevel blant de heldige som slipper 
lettest unna..igjen.  Vår lille nordlige del av verdenshjørnet vil bli skånet fra de største ka-
tastrofene.  Klimamessig! 
 
Samtidig finner vi nye store oljefelt i Nordsjøen.  Det betyr at velstanden vil vare lenger 
enn vi kanskje trodde.  Også på mange andre områder går Norge som det suser!  Mens 
noen land opplever økonomiske kriser og marerittlignende følger, omveltninger og revolu-
sjoner, kan vi planlegge neste sydentur.  Ikke nødvendigvis i fellesferien, gjerne i februar 
eller mars, eller en gang ut på høsten) 
 
Jo, vi er på mange måter heldige.  Som å ha vunnet i lotto flere ganger. 
 
Derfor kan vi gjerne bidra til fred over landegrensene ved å yte til vårt internasjonale felle-
skap.  I massevis!  Behovene for hjelp og støtte og frivillig innsats vil ligge der i generasjo-
ner fremover.  Det er behov for hver eneste rotarianer!   

P.O.Askeland 

red 

 

 

 

En liten treminutter 
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    Bergen Vest RK - Citymøtet 2011 
 

Det er hyggelig å registrere den store interessen som det fortsatt er for Bergen Vest 
RK sitt tradisjonelle City-møte.  Mer 120 Rotarianere og venner møtte frem for møte 
korrespondent og forfatter Jahn Otto Johansen på Edv. Grieg Suitell på selve FN-
dagen. 

 

Klubbens president, Nina Torkel-
sen, ønsket alle de fremmøtte vel-
kommen og siden overskuddet på 
arrangementet, i år som i fjor, skulle 
gå til anskaffelse av Shelterboxer, 
fikk Rotaract v/Tove Ragna Reks-
ten ordet innledningsvis for å fortel-
le historien om og bakgrunnen for 
Shelterboxene.  Rotaract hadde 
også montert et telt fra en slik boks 
og kunne etterpå demonstrere alt 
utstyret fra boksen for de interes-
serte. 
 

78 år gamle Jahn Otto Johansen 
fortalte at han hadde brukt hele sitt 
yrkesaktive liv på å studer Moder 
Russland og det var ikke uten en 
viss ironi at han innledningsvis fikk 
forsamlingen til unisont å avsynge 
”Bjørnen sover”.  Utgangspunktet 
for han foredrag var hans siste bok 
om Moder Russland og spørsmålet 
han søkte å svar på var ” Kan vi 
knekke Russlandskoden”, et spørs-
mål som han vel selv så på som 

retorisk. 
 
Gjennom et helt liv og mange opphold i landet hadde Johansen ervervet omfattende kunn-
skaper om Russlands folk, historie og politikk.  Men det at han også hadde fått mye av sine 
kunnskaper om Russland gjennom kurs og gode relasjoner i vesten og ikke minst USA, 
gjorde at han hadde et meget kompetent og nyansert syn på Russland og utviklingen der. 
 
Alle de navn, episoder og historiske øyeblikk som ble referert og kommentert, gjør det umu-
lig å gi et meningsfylt referat på begrenset plass, så jeg innskrenker meg til enkelt innspill 
som sier litt om bredden i det han snakket om. 
 

• Reagan fikk æren for slutten på den kalde krigen og murens fall. 
• STASI var verden beste etterretningsorganisasjon og  Helmuth Kohl hadde ikke 

greie på politikk. 
• Boris Jeltsin var stort sett beruset og laget skandale på statsbesøk ved å ville 

snakke politikk med kong Harald. 
• Russerne er ikke stridige, men Russand har alltid hatt tradisjon for ekspansjon. 
• Det er – og har alltid vært – umulig å innta Afganistan.   
• 30 mill. russere døde i den andre verdenskrig.  5 mill. østeuropeiske jøder ble 

myrdet i den andre verdenskrig. 
• Gorbatsjov rev Stalin ned fra pidestallen, men ga ham æren seieren i den andre-

verdenskrigen. 
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   Nytt fra RI 
• Russland og russere har alltid vært redde for kaos og anarki.  Dette spiller Putin 

på. 
• Byttene mellom Putin og Medvedev er avtalt spill og sikrer Putin makten i 20 år. 
• Per Egil Hegge er en meget kunnskapsrik nordtrønder som det meget uklokt å 

legge seg ut med. 
• Kirken har igjen fått en rolle som stabiliserende faktor i Russland. 
• Norsk forsvar i nordområdene er nødvendig forsikring mot fremtidige problemer. 

 
Svaret på det innledende spørsmålet tok han fra en russisk forfatter: Russland er en gåte, 
innbakt i mystikk og innhyllet i tåke.  Ingen har så langt knekket koden. 
 
Jahn Otto Johansen imponerte med sine kunnskaper og sin klarhet, noe også svarene på 
de mange spørsmål bekreftet.  Han ble pent takket av senior i Bergen Vest RK, Jan Anders 
Søyland.   
 

Nok et vellykket Citymøte.  
 

Kaare Høy Müller 

Rotary International (RI) kom høsten 2010 med en ny strategiplan som har fått navnet  

Rotary International Strategic Plan.  RI’s plan er et kortfattet dokument som  

inneholder visjon, motto og grunnverdier for Rotary’s verdensomspennende  

virksomhet. 

 

Les mer på www.rotary.org. 

Rotarys nye strategiplan 
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Assisterande distriktsguvernør Jostein Tjugum (Førde RK) hadde invitert til felles-
møte for klubbane i Sogn og Fjordane mandag kveld den 17. oktober 2011.  Dei fram-
møtte var 4 representantar for Stryn RK,  2 representantar frå Sogndal RK og  7 repre-
sentantar frå Førde RK. Møtet blei arrangert i kommunehuset på Skei i Jølster kom-
mune og starta med “bedriftsbesøk” hjå Jølster kommune.  Avtroppande ordførar i 
Jølster, Gerd Dvergsdal  såg tilbake på 12 år som ordførar i kommunen når ho no 
hadde sagt frå seg gjenval ved siste kommuneval. 

 
På hennar siste dag som ord-
førar tok ho oss gjennom 
Jølster kommune med temaer 
som historie, kultur og idrett,  
skule,  næringsliv, geografi, 
folketalsutvikling, arbeidsliv 
og busetnad og infrastruktur. 
 

I hennar ordførartid har tema-
et kommunesamanslåing vore 
oppe 3 gonger med folkeav-
stemming i 2003. Då var det 
eit knapt fleirtal for saman-
slåing (50,2%) i Førde, som 
den sentrale kommunen,  
medan det i kommunane 
Jølster, Naustdal og Gaular 
var ca. 70% som stemte mot 
samanslåing. 
 

I eit forsøk på å trekke fram 
det ho ser som den kanskje 
viktigaste kommunale saka i 
framtida, nemde ho at den 
vedtekne samhandlings-
reforma i helsesektoren vil bli 
ei skikkeleg utfordring for 
kommunane.  Kanskje særleg 
frå 2016, då kommunane skal 
få utvida ansvar. 
 

Kveldens hovudtema var så 
ved Lena Mjerskaug frå NOR-

FO.  Ho er medlem i Enebakk RK og har nyleg gått av som DG i sitt distrikt.  Ho heldt eit 
engasjerande og varmt innlegg for og om Handicamp Norway på Haraldvangen i Hurdal .  
Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom Rotary (kr 50,- av årskontingenten din går til Han-
dicamp), Inner Wheel og Rotaract. 
 

Hennar klubb, Enebakk RK , gjennomførte administratorjobben som eit klubbprosjekt.  I år 
er Drammen Syd Vest RK som er Administratorklubb. 

HANDICAMP NORWAY    
           “for Sogn og Fjordane”  

             fellesmøte på Skei   

Nytt fra Sogn og fjordane 

 

Foredragshaldarane Gerd Dvergsdal  og   Lena Mjerskaug.     

Lena og Jostein 
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I 2010 blei Handicamp gjennomført med til 
saman 99 deltakarar frå i alt 18 land, og alle 
norske distrikter var representerte.  For 
2012 reknar ein med 100 deltakarar til leiren 
som går frå 22. juli til 4. august med søk-
nadsfrist 1. februar 2012. 
 
Meir informasjon finn du på: 
www.handicamp.no 
 
 

Til sist avslutta Jostein med å oppfordre dei 
deltagande klubbane til å vurdere om vi skal 
gjere noko i fellesskap den 16. juni 2012, 
som er Polio Plus dag i vårt distrikt. 
 

Referent R A 
Foto:  Olav Reiakvam      

   Nytt fra Sogn og fjordane 

 

Gro hadde tatt med seg kringle og kaffi og hadde bakgrunnsmusikk for å få rette stemning-
en rundt det ho skulle fortelja. 
 

Mats Urdal driv skule om dette og Gro har hausta erfaring herifrå som ho har teke med seg 
vidare. Ho har kontor på Øyrane Torg. 
 

Tankespinn går i ring og ein føler seg mindre verdt enn andre. Har dårlig samvittighet, eks-
ploderer og har etterpå anger. 
 

Ho nevnte områder som angst for å ta fly, kjøre i tunneler, vil slutte å røykja, har eksa-
menskrekk o.lign.   
Eit eksempel var ei 17 år gamal jente som vart forknytt og fekk sjukemelding. Ho hadde 
sterk heimlengsel og følte seg einsam og dette vart forsterka då ho arbeidde aleine i ein 
kran høgt oppe. 
Ein fellesnevner av hjelpemiddel som kan løysa problema for dei fleste er TRIGGING. 
Personen som fant opp dette med å banka på kroppen har vidareutvikla dette til ein slags 
akupunktur der ein bruker fingrane på forskjellige punkt på kroppen. 
 

Det som Gro understreka var at dei største ekspertane på dette feltet er kundane sjølv. 
 

Til meir detaljert dei klarer å framstilla korleis dei har det, til lettare er det å stilla diagnosen 
og kvar ein skal trigga. 
Den 17 år gamle jenta var tankemessig tilbake på barnerommet og spørsmålet var om ho 
derifrå kunne knyta forholdet tilbake til kranen. Ved trigging for reaksjoner vart svaret ja. 
Gro kom med mange eksempler på vellukka behandling, der stikkordet er å snu den ener-
gien som er der, til noko positivt. 
Mange kan nok vera skeptisk til dette, men Gro kunne forsikra at dei aller fleste vert kvitt 
plagene sine. Det vart for oss ei særs interessant stund, og spesielt tankevekkjande vart 
det å høyra det frå ein person som sjølv har opplevd at dette verkar positivt. 
 
 

Stor takk til Gro Fosse. 

«TANKEFELT TERAPI» VED GRO FOSSE 
Fra et møte i Dale RK 

Tanker og følelser ser ut til å sitte lagret i et felt 
som oppstår når vi tenker. Som alle andre "felt" 
er dette feltet usynlig men med krefter til å påvir-
ke noe som har tyngde og vekt, i dette tilfellet, 
hjernen. Dette TankeFeltet inneholder frekven-
ser med all informasjon om det vi tenker på, og 
informasjon som skaper den tilhørende følelsen. 
 

På alle frekvenser kan det oppstå feil, som på 
en radio som skurrer. Angst, fobier og depresjo-
ner ser ut til å være frekvensfeil som har opp-
stått i noen av svingningene i tankefeltet. Hjer-
nen leser feilfrekvensen, og sender ut signaler til 
kroppen som skaper angst. En person som har 
fobi eller angst for slanger, vil føle ubehag og 
frykt bare ved tanken på en hoggorm mens en 
annen person kan stå å se på en orm helt uten 
angst. Stress, sterke opplevelser eller medika-
menter kan forstyrre "følelses" frekvensene 
våre, og dermed utløse angst.                    

Om tankefeltterapi 
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   Klipp fra klubber 

 

Arna Rotary Klubb i Bergen feiret i helgen 22. og 23. oktober sitt 50-årsjubileum med 
fest i Øystese i Hardanger og gjennomføringen av TV-aksjonen.  
Selve jubileumsdagen var 23. oktober, men det var også dagen for TV-aksjonen, som 
Arna Rotary Klubb har tatt seg av i alle år denne innsamlingen har eksistert. Derfor 
ble festen lagt til lørdagen, som klubbens president, Jan Otto Hammersland sa det på 
festen: I morgen skal vi ut og gagne andre. 

 
I sin tale på jubileumsfesten tegnet Hammersland et bilde av en aktiv klubb med godt tilsig 
også av yngre medlemmer de siste årene. Medlemstallet har nå økt til 47. Klubben har en 
rekke prosjekter lokalt og internasjonalt.  
 

I januar hvert år blir det arrangert juletrefest for om lag 100 eldre i bydelen. 
 

Hver vår er det dugnad i sansehagen på Arna helseheim med rydding, klipping og beplant-
ning i det populære utearealet. Klubben har de siste årene også markert seg under de årli-
ge kulturdagene i Arna ved å arrangere avslutningskonserten med stjerner som Herborg 
Kråkevik og Silje Nergaard. 
 

Hver høst arrangerer klubben utdanningsmesse for ungdommer i Arna, Osterøy, Samnang-
er og Vaksdal. 
 

Klubben har gitt økonomisk støtte til museumsjernbanen Gamle Vossebanen og museet i 
Fangeleiren på Espeland. Klubben går også nye veier i sine lokale markeringer. Et par 
ganger har klubben arrangert sokkedans på kjøpesenteret Øyrane Torg. 
 

De to siste årene har klubben gitt økonomisk støtte til et sykehus i Bangladesh slik at de 

Arna Rotaryklubb 50 år 
 ...en aktiv ”ungdom” jubilerer 

Ole Johan Hage og Asbjørn Mjelde ble tildelt Paul Harris fra president Jan Otto Hammersland i  
Arna Rotary Klubb. 
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   Klipp fra klubber 

fattige som ikke har råd til syke-
husbehandling kan få slik behand-
ling. 
Klubben har det siste året hatt ut-
vekslingsstudenter til og fra Cana-
da. 
Monica Heldal er en særdeles lo-
vende sanger og gitarist som i fjor 
mottok Arna Rotary Klubbs ta-
lentpris. Hun studerer nå i Irland, 
men kom til jubileumsfesten og 
sang og spilte til stor glede for del-
takerne. 
 

Under jubileumsfesten ble Paul 
Harris-priser utdelt til to ildsjeler i 
Arna som gjennom mange år har 
gjort en meget imponerende inn-
sats for sine medmennesker på 
ulike felt. Ole Johan Hauge har i 
26 år gjort en meget imponerende 
innsats i humanitetens tjeneste for 
Røde Kors i en rekke land. I Bos-
nia klarte han i 1996 å få organi-
sert den første ungdomsleirene på 
tross av det sterke hatet mellom 
de ulike folkegruppene etter kri-
gen i landet. Den aller største ut-
fordring var likevel å lede hjelpe-
arbeidet i Indonesia etter tsuna-
mien i 2004 der nesten 200.000 

mennesker døde i Aceh.  
Å lede hjelpearbeidet etter Balibombingen i oktober 2002 var også svært krevende og hjer-
teskjærende. 
 

Asbjørn Mjelde fikk prisen for sitt lange og gode arbeid for fotballmiljøet i bydelen. På slut-
ten av 1970-tallet startet han jentefotball i idrettslaget Fri på Espeland. Han kom til å spille 
en viktig rolle da klubbene Bjørnar og Ådnamarka ble slått sammen i 1989. Mjelde ble lagle-
der for kvinnelaget i Bjørnar, som i 2001 ble Arna-Bjørnar, og det er et verv han har hatt si-
den. 
 

Til jubileet har Kjartan Rødland ført i pennene et jubileumsskrift som forteller om utviklingen 
både i klubben og bydelen Arna de siste 50 årene. 
 

På festen var det en rekke hilsener, fra assisterende distriktsguvernør, fadderklubben Ber-
gen Rotary Klubb, Dale Rotary Klubb, som Arna har vært fadderklubb for, og fra Arne Holm, 
initiativtaker til at Arna Rotary Klubb ble startet for 50 år siden. Synnøve Tverlid leder jubi-
leumsfesten på en lun og humoristisk måte. 
 
 

Audun Stølås (tekst) 
Odd Fosse (foto) 

Monica Heldal fikk i fjor talentprisen fra Arna Rotary Klubb. 
Hun sang og spilte på jubileumsfesten i Hardanger. 

Synnøve Tverlid leder jubileumsfesten på en lun og humo-
ristisk måte. 
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   Klipp fra klubber 

Fager kveldsol utenfor og godt besatt innenfor da president Liv ønsket vel-
kommen og introduserte aftenens tema: Presentasjon av noen av de  

prosjektene vi støtter økonomisk. 
 
Men først fikk Ragnar ordet og mante til innsats og engasjement i forbindelse med den etter 
hvert klassiske internasjonale fellesfesten som vi nå er med og sponser. Her er det behov 
for rotary-medlemmers tilstedeværelse både før, under og etter arrangementet.  
Påmeldingslister vil bli effektuert og sendt rundt neste gang. 
 

 Så var det gjesteforelesernes tur. 
Først fortalte to elever og to lærere fra en spesialklasse/gruppe fra Askøy Videregående 
skole om en klassetur i vår der turen bl.a. gikk til Røros og Trendheim. Ved hjelp av bilder 
og muntlig framstilling fikk vi ta del i opplevelsen, og det kom tydelig fram at turen for de 7 
elevene og 4 lærerne fristet og ga mersmak til nye utfordringer og opplevelser. Tross 
mange severdigheter og nye inntrykk ante vi tilhørere at pizzaen på Røros var et av turens 
store høydepunkt. 
 

Så var det Stine Soltvedt sin tur. Hun var av Klubben vår plukket ut til fjorårets RYLA-
seminar som foregikk oppe på Montana. RYLA er som kjent et ledelsesseminar for ungdom 
og har vært et offisielt rotaryprogram siden 
1971. I fjor møttes 20 engasjerte ungdom-
mer fra ulike miljøer og organisasjoner, og 
programmet spente fra foredrag, rollespill, 
egenerfaring med fokusering på det sosiale 
og egenutviklende aspektet. Stine følte hun 
hadde stort utbytte av helgesamlingen, men 
påpekte også enkelte ting som med fordel 
kunne vært fokusert annerledes, bl.a. en litt 
overdimensjonert vektlegging av bedriftsle-
delse. 
 

Stine er ektefødt askøyjente og har tross sin 
unge alder allerede satt spor etter seg i det 
lokale foreningsliv og ikke minst som kom-
munestyrerepresentant. 
Hun besvarte villig spørsmål fra salen, så 
konklusjonen var klar og entydig, sagt på 
ekte norsk:  
Well done, Stine! 
 
Avslutningsvis ga Eli oss en interessant og 
klargjørende oversikt angående vår kjære 
student Tom. Ikke minst takket vær Eli har 
klubben på en måte tatt han under sine ving-
er og støttet han økonomisk i hans utdan-
ning. 

Presentasjon av prosjekter 
Askøy Rotary Klubb har mange jern i ilden 

Referat fra klubbmøtet 29. september 
Av Terje Bøe 

Tom Omondi er en fattig student ved Kampala In-
ternasjonale universitet i Uganda som støttes og 
sponses av Askøy Rotary Klubb. 
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   Klipp fra klubber 

Historien om Tom kjenner vel de 
fleste av oss, men det var likevel 
viktig og riktig i denne forbindelse å 
få frisket opp bakgrunnen for enga-
sjementet, og at det nytter å hjelpe. 
Hans lange og innholdsrike brev til 
Klubben viser også litt av hans 
takknemlighet til sine sponsorer. 
 

Et vellykket møte var i ferd med å 
bli historie, og i heisen ned var 
konklusjonen klar og utvetydig:  
Alle var enige om at dette hadde 
vært en grei dag. 

Askøy Rotary Klubb har også i år vært deltakende arrangør av Flerkulturell aften. 
Sammen med Askøy Røde Kors og kulturavdelingen i Askøy Kommune, har vi maktet 
å få til et arrangement som nå har blitt en tradisjon i oktober måned. 

 
Rundt tre hundre mennes-
ker i alle alderskategorier 
fra et førtitalls ulike nasjo-
ner, var samlet denne et-
termiddagen. Et innholds-
rikt program var lagt opp 
med deltakere fra mange 
land. 

Askøys nye ordfører, Siv 
Høgtun, ønsket velkom-
men, og la i sin tale blant 
annet vekt på det verdifulle 
i at så mange mennesker 
med bakgrunn fra ulike re-

Vellykket Flerkulturell aften på Askøy. 
 

Et fint integreringstiltak som kan benyttes mange steder 
 

Av Helge Skogstrand 

 

Forts. side 14 

Tom Omondi med sin nye  laptopp 

Mange deltok på flerkulturell aften 
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Klipp fra klubber     

Bryne  Rotary klubb  og Stiftelsen Frøyland og Orstad kyrkje  inviterte til Fest-
kveld  og konsert i Orstad kyrkje torsdag 20. oktober, med Synneva Erland 
som konferansier. Dørene åpnet til musikk fra Bryne Musikkorps. Alle artistene den-
ne kvelden stilte gratis og alle inntektene vil gå til videre utvikling av ”Good Hope 
Village” som bl.a. rotarymedlem  Wiggo Erichsen, nå også PHf, er drivkraft bak. 
Good Hope Village er en landsby for foreldreløse barn med boliger, skole, idrettsan-
legg, samfunnshus etc.   

Ditt eget fadderbarn i Nairobi, Kenya? 
 

I Afrika er 17 millioner barn foreldreløse på grunn av HIV/Aids. De som er ”heldige” kan ha 
en bestemor i live. Besteforeldregenerasjonen har i mange tilfeller ansvaret for alle sine 
barnebarn, en oppgave som nesten er umulig i praksis. 
 

Alle barna på ”Good Hope Children Home” har mistet det meste i livet og er foreldreløse. 
Når de kommer hit kan de være vanskjøttet, mishandlet, misbrukt, de kan ha vært vitner til 
foreldrenes brutale død, og ofte satt tilbake på grunn av mangel på mat og skolegang. 
”Good Hope” gir dem en ny sjanse i livet og tro på framtiden. Barna på ”Good Hope” bar-
nehjem skal ikke bare overleve en kritisk periode av sine liv, men også bli utrustet til å 
etablere en framtid for seg selv. Målet til skolen er at noen av disse skal bli morgendagens 
ledere i Kenya og Afrika. 
 

”Det er ikke mindre enn fantastisk å se hvilke positive resultater et miljø med kjærlighet, 
trygghet og omsorg gir i løpet av kort tid, sammenlignet med våre vestlige behandlingsmo-
deller. ”LOVE IS THE GREATEST HEALER”  sier Bjørnar Heimstad som er ansvarlig for 
Good Hope. 
 

De månedlige driftskostnadene ved Good Hope er kr 1000,- pr barn. Dette inkluderer: 
- Mat og klær 
- Skolegang og skoleutstyr, samt ekstraundervisning på kveldene 
- Medisinske utgifter (mange kommer til Good Hope som underernærte og med ulike sykdommer) 
- Gass og el-utgifter 
- Vakthold, og lønn til de som har blitt de nye mødrene og fedrene.  
 

Flott prosjekt og festkveld i Bryne RK 
   

Samarbeid med stiftelsen Frøyland og Orstad kirke 
Inntektene går til ”Good Hope Village” i Kenya 

”LOVE 
IS THE G

REATES
T HEAL

ER”   
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Når barna er ferdig med ungdomssko-
len, flytter de ut av Good Hope. De får 
hjelp de neste fire årene på videregåen-
de skoler (kostskoler). I dag bor 110 
foreldreløse barn på Good Hope og 36 
ungdommer fra barnehjemmet som går 
på videregående internatskoler. 700 
foreldreløse barn og unge får hjelp vide-
re i "outreach" programmet, i tillegg til 
70 enker.  
 

Dette innbefatter også matutdeling til 
hungersrammede, hjelp til utdanning fra 
barnetrinnet til universiteter og høysko-
ler, klær og hjelp til å bli selvforsynt. 
Mange andre barn venter på å få et nytt 
håp og en ny start på Good Hope bar-
nehjem. Derfor trengs flere faddere.  
 

Visjon er at Good Hope Village skal 
gå av seg selv innen 5-10 år. 

  

De er i dag selvforsynt med vann og 
gass. De selger også vann til folk som 
bor i nabolaget. De produserer og en 
god del egen mat på eiendommen.  
I skolen har de nå tatt inn elever fra for-
eldre som kan betale for skolegang. De 
velger Good Hope pga. nivået skolen 
holder. Dette er allerede nå med å fi-
nansiere en betydelig del av  skole-

                driften. 
 
To ildsjeler ble denne kvelden hedret med Paul Harris Fellow. 

 
Wiggo Erichsen ble utnevnt til 
PHF for sitt store engasjement 
både for utviklingen av Good 
Hope Village og for skolen. Wig-
go og hans kone Wenche har 
sammen med andre ildsjeler i 
Stavanger-regionen gjort det mu-
lig å bygge opp Good Hope til 
den kapasiteten de har i dag og 
er drivkraften i arbeidet for å rea-
lisere målene for framtiden. Wig-
go har også bidratt betydelig i 
arbeidet med næringsutvikling 
gjennom sitt engasjement som 
gründer av kjeden Europris. Det-
te har resultert i en bedrift som 
har vokst til å bli en av de store 
kjedene i landet. 

Klipp fra klubber     

 

Synneva Erland t.h. og Hilde Svela 

PHf Njål Fykse og president Vigdis 

PHf Wiggo Erichsen og Sigve Erland 
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Paul Harris Fellow ble også tildelt Njål Fykse. Njål Fykse har vært sentral i ungdoms-
arbeidet i skolekretsene Orstad og Engelsvoll gjennom mange år. Han startet KFUK og 
KFUM i Klepp. Senere Frøyland Orstad speidergruppe, der han også var drivkraft for byg-
ging av speiderhus.  
Han startet Klepp Bueskytterklubb og fikk bygget egen bane og var en periode President i 
Norges Bueskytterforening og deltok i denne sammenheng under OL i Sidney. Han har 
gjennom flere tiår vært drivkraft for bygging av Frøyland og Orstad kirke som i dag framstår 
som et svært aktivt kirke og kulturhus med aktivitet 15 timer i døgnet. Njål Fykse var bygge-
leder for den nye kirken. Han er nå leder av Stiftelsen Frøyland og Orstad kirke og ansvarlig 
for utleievirksomheten. Fykse fikk Klepp Kulturpris i 2004 og Klepp Sparebank sin Bragdpris 
for 2010. Njål har hatt sentrale lederoppgaver i næringslivet i flere tiår.  
 

Bryne Rotary Klubb har lenge ønsket å ha et internasjonalt engasjement og valgte å priori-
tere prosjektet til Wiggo Erichsen, som også er medlem i Bryne Rotary klubb. Prosjektet blir 
lagt spesielt merke til fordi alle pengegaver går direkte til fadderbarna og deres behov. Alt 
administrasjonsarbeid gjøres på dugnad. 
 

Frøyland og Orstad kirke er en fantastisk kirke å holde konsert i. Det var 208 betalende per-
soner på arrangementet. Klubben har et resultat på dette arrangementet på ca. kr.35.000. 
Bryne Rotary klubb vil søke D 2250 og TRF/RI om MG sammen med en lokal klubb i Nairo-
bi.  
 

av 
Kjellaug Heskja  

 

Klipp fra klubber     

ligioner og kulturer kunne 
samles til underholdning og bespis-
ning. 

En rekke underholdningsinnslag med 
sang, dans og musikk ble fremført 
med stor iver og entusiasme før kvel-
dens høydepunkt ble servert. 
 

Rundt 25 kokker fra nesten like 
mange land, hadde brukt formiddagen 
til å lage mat som var spesiell for de-
res kultur. Tross lange køer foran kok-
kene – fikk alle smake på eksotiske 

retter av mange 
slag. Både små 
og store forsynte 
seg godt, og alle 
fikk smake på de 
delikate matret-
tene av både 
varm og kald 
mat. 

 

 

Flerkulturell matlaging 

Hjelpsomme rotarianere fikk  
smake 
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