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Guvernøren har ordet     
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Her kommer en julehilsen til dere alle. Tiden løper fort og vi er 

snart ferdig med 2011. Det har vært et spennende og  
innholdsrikt Rotaryår for min del. 

Det startet med guvernørskole i San Diego i januar og tiden gikk 
fort mot sommer og guvernørskifte. 

Høsten har jeg brukt til klubbesøk, konferanser, samlinger,  
ja, det har vært mye Rotary. 

 

Bonusen for all tiden vi er hjemmefra er å møte alle de kjekke 
rotarianerne som finnes i distriktet vårt. Jeg har møtt utrolig 
mange hyggelige kvinner og menn på mine reiser og det er 

mange aktive rotarianere rundt omkring som bruker tiden sin på 
andre; har prosjekter i inn og utland, lager utlodninger, loppemar-

ket, konserter, ja, det er et utall av aktiviteter i klubbene. 
 

Jeg ønsker å takke dere alle for innsatsen så langt og ønske 
dere lykke til videre inn i 2012. 

 

For julen og det nye året ønsker jeg deg 
og dine hyggelige stunder, kjærlighet og glede 
og inspirasjon til arbeid og nye utfordringer. 

 

En stor juleklem fra guvernør  
 

\ÇzâÇÇ  
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  SOS barnebyer    

 

Takk for støtten til SOS-barnebyer og barna i Livingstone i Zambia. 

 
Siste nytt fra SOS-barnebyen: 

 
• Det bor 180 barn i barnebyen. De fleste av dem har kontakt med sin  
 biologiske familie. 
• Barna jobber godt med skolearbeidet. To av jentene avla meget bra  
 Eksamener i vår, og dette har inspirert de andre barna. 
• Barnebyens egen pedagog sørger for god oppfølging av alle elevene, og til 

 rette lagt undervising og støtte til elever som har behov for det. Han har 
 også organisert flere lærerike studieturer. 

 
Siste nytt fra SOS-skolen og SOS-barnehagen: 

 
• Det er 63 barn i barnehagen fordelt på tre avdelinger. 
• Siden sist har 25 barn sluttet i barnehagen og begynt på skolen. De fikk en fin 

 og fargerik avslutningsseremoni, hvor de sang, danset og gjenga dikt. 
• Barna har vært med på ulike aktiviteter, turer til museum, piknik, ridetur og 

 en tur til jernbanestasjonen. Alle barna fikk kjøre med toget, og var strålende 
 fornøyd med dagen. 

• Det er 304 elever ved skolen, 137 med støtte fra familieprogrammet.  
• Antall lærere er økt til 15. 
• Elevene har prøver hver måned for å måle nivået og utviklingen.  
• Flere av elevene fra barnebyen og familieprogrammet har tidligere mistet mye 

 av skolegangen, og kan hverken lese eller skrive. Disse elvene får spesial- 
 undervisning, et tiltak som gir stor gevinst. Alle elevene har hatt stor frem
 gang i lesing og skriving, og dermed også i andre fag.  
• Det er veldig få av elevene som slutter på skolen. Hvis en elev er borte i mer 

 enn tre dager, tar skolen kontakt med foreldrene/de foresatte. Elever som får 
 støtte til skole gangen fra familieprogrammet, er veldig motivert. 

 
Siste nytt fra SOS-familieprogrammet: 

 
• Over 1 700 barn og voksne får hjelp gjennom familieprogrammet. 
• De som har fått opplæring og støtte til maisdyrking, høstet inn gode avlinger. De som hadde fått 

 støtte til å starte en liten foretning, klarer alle å skaffe familien inntekt. 
• Noen familier klarer ikke å sørge for nok mat til barna, og mottar basisvarer. 
• 700 barn får støtte til å gå på skole gjennom familieprogrammet. I tillegg får tre ungdommer 

 støtte til høyere utdanning innen IKT, regnskap og næringsliv. 
• Barna er fordelt på SOS-skolen eller to andre skoler i nærmiljøet. 
• Familieprogrammet gir omsorgspersoner råd og veiledning om barneomsorg. 
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SOS barnebyer        
 

• Et integrert medisin-/hiv-program gir barn og voksne i barnebyen og lo
 kalmiljøet et helsetilbud. Dette er et viktig tilbud til lokalbefolkningen. 

 
Fotball som sosial dimensjon 
Fotball er verdens største idrett, og skaper fellesskap på tvers av landegrenser, 
språk og alder. Et prosjekt i Zambia har som mål å utnytte fotballens sosiale 
dimensjon. 
 
I 2005 startet et samarbeidsprosjekt mellom Norges Fotballforbund (NFF), lokale 
fotballorganisasjoner og SOS-barnebyer i Zambia og Norge.  
 

Årlige kurs 
Målet har vært å utnytte fotballens sosiale dimensjon, og barn og unge i blant 
annet Livingstone har fått fotballtrening og opplæring i dømming og klubbleder-
skap. I tillegg har det vært lagt vekt på å drive opplysning om hiv og aids, og 
integrering av funksjonshemmede. 
 
Hvert år er det blitt arrangert kurs med støtte fra frivillige instruktører fra NFF. 
Zambiske fotballtrenere, -dommere og -ledere blir kurset, og det arrangeres fot-
ballturnering for barn fra barnebyen, familieprogrammene og lokale lag. 
 

Fellesskap og mestring  

Det er stor begeistring for disse kursene, som arrangeres i både Livingstone, 
Kitwe, Lusaka og Chipata. Idrett er viktig både for hvert enkelt individ og lokal-
samfunnet. Fotballtrening er en hyggelig aktivitet for barna, og lar dem være del 
av et sosialt miljø med omsorgsfulle voksne. Gjennom idrettsaktiviteter lærer 
barna hvordan de kan utvikle ferdigheter og personlige egenskaper, og de opple-
ver mestring. Idrett er en god arena for å inkludere grupper som ellers faller 
utenfor. Fotball fremmer fellesskapsfølelse og lærer barn betydningen av målbe-
visst innsats, som er viktige faktorer på mange områder i livet. 
 
Den personlige veksten hos deltagerne på disse kursene er merkbar. De har også tilegnet seg gode 
organisatoriske kunnskaper, som er veldig viktige i arbeidet med idretten lokalt. 
 

 
fortalde at pengane også kjem 
godt med i arbeidet for å ta var på 
arbeidarbustaden Synken på 
Vaksdal. 
 

– Det er ein evig kamp å få tak 
i nok midlar til å vedlikehalda og 
ta vare på huset. 1. og 2. etasje er 
me ferdige med, så no er me i 
gang med kjellaren og loftet. I 
slike gamle hus får ein seg gjerne 
overraskingar, og ei dårleg dør og 
ein roten bjelke er mellom det 
som me må få ordna. Det er 
mange hol å putta pengane i, og 
det er inspirerande å få ei slik 
gåve, sa Knutsen då ho takka. 
 
Hus til leige 

Både Forsamlingshuset frå 1884 
og Synken, som er den siste 
arbeidarbustaden på Vaksdal 
bygd i 1904, huser lokale som 
kan leigast i ulike samanhengar. 
Både Knutsen og Laastad oppfordrar 
lag, organisasjonar og folk 
flest til å bruka dei gamle og 
ærverdige husa meir. 
 

– Me har begge fleirbrukshus 
som kan leigast for ein rimeleg 
penge. Ved å bruka husa er ein 
med på å bevara dei også, seier 

Forts. fra side  5. 

Honnør til Dale RK som alltid står på og  
også sender bidrag til Rotary i vest.    

red 

Tekst og foto: E. Heskjedal Vaksdalsposten. 
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Klipp fra klubber  

Pengegåve til gamle hus 
Dale Rotaryklubb overraska sist veke entusiastane bak arbeidarbustaden Syn-

ken på Vaksdal og Forsamlingshuset 

på Dale med 7.500 kr til kvar. 

President i rotaryklubben Einar 
Amundsen delte ut pengegåvene. 
 
– Det er kostnadskrevjande å 
halda i stand gamle bygningar, og 
7.500 kroner er kanskje ikkje så 
mykje, men me håpar de vil ha 
nytte av pengane. Det er mykje 
snakk om eldsjeler for tida, og de 
som jobbar med å ta vare på Forsamlings 
Huset og ”Synken”, er 
verkeleg eldsjeler. Me i Rotary 
ønskjer at gåva er ein inspirasjon 
til å halda fram det gode arbeidet 
med å ta vare på vår felles historie, 
sa Amundsen og overrekte 
kvar sin sjekk til Bodhild Laastad 
i Forsamlingshuset og Marta 
Knutsen i ”Synkens” Venner. 
 

Pengane kjem frå lotteri som 
Rotary har hatt. Klubben har for 
tida 11 medlemmer. 
 

– I fjor gjekk pengane me 
samla inn, til eit prosjekt me har i 
Ghana, der me syter for skulegang 
til nokre fattige born. No 
ville me gje lokale gåver, og då 

var ”Synken” og Forsamlingshuset 
gode kandidatar, sa Amundsen og 
fortalde at tidlegare har mellom 
anna Røde Kors si besøksteneste, 
motocrossbana i Geitabotn og 
Vaksdal lag for funksjonshemma 
fått pengegåver frå Rotary. 
 

– Godt å verta lagt merke til 
Bodhild Laastad takka for pengegåva 
på vegner av Forsamlingshuset. 
 
– Ei slik gåve er veldig positiv 
for oss. Det er eit teikn på at det 
me gjer vert lagt merke til. Pengane 
vil me bruka til å finansiera ein vassmålar  
som vert installert i desse dagar. Ved å  
måla kor mykje vatn som reelt sett vert 
brukt i Forsamlingshuset, vil me 
få ned utgiftene våre vesentleg. 
Saman med at me nyleg fekk 
installert to varmepumpene, 
begynner me å få kontroll over 
utgiftene i huset, og det er svært 
viktig. Tusen takk skal de ha, sa 
Laastad. 
 

– Inspirerande 
Marta Knutsen i Synken Venner 

Forts s. 4 
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Klipp fra klubber     

Kveldens gjest og foredragsholder Paal Martens, har en 
lang fartstid i Rotary systemet og 
har i mange år vært komiteleder og medlem av distrikts-
rådet for distrikt 2250. Få kan som 
han det som er å kunne om Rotary Foundation og om 
ungdomsutveksling for å nevne noe. 
 

Fartstid er noe han og har rikelig av fra den mer maritime 
siden. Ikke bare som sjømann og 
fra utdanning på sjøkrigsskolen, men og fra skipskonst-
ruksjon og verftsvirksomhet gjennom 
mange år. Mest kjent er han dog nok som direktør og 
etter hvert administrerende direktør for verftet Mjellem og 
Karlsen og seinere Toppenhaug AS, samt som styrefor-
mann for Maritimt Forum – en stiftelse og en nettverksor-
ganisasjon for den maritime næringsklyngen i Bergen, 
Hordaland og Sogn og fjordane, siden etableringen i 
1995. Få kan og som han det som er verd å vite om Ber-
gen som skipsfarts- og rederihovedstad. 
 

I alt ca 130 bedrifter er medlemmer i Maritimt Forum. De 
er og i nettverk med 7 andre maritime fora. Stiftelsen har to ansatte, men styreformannen – 
altså Paal Martens - jobber frivillig og gratis. En sann entusiast og idealist og altså. 
 

Det maritime Bergen 
Paal Martens gjestet Askøy Rotaryklubb 

 
P.O.Askeland 

 

Paal Martens 
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Klipp fra klubber     

Temaet for kvelden var ”Det maritime Bergen” og gjennom nær tre kvarter gav Paal oss 
informasjon om den maritime virksomheten her vest, som vi aldri hadde ant omfanget av. 
 

I alt ca 21.200 mennesker er ansatt i bedriftene i den maritime klyngen som omfatter marin 
kultur, turisme, energi, verfts- og rederivirksomhet for å nevne noe. Bergen er en rederiby i 
verdensklassen med en rekke rederier i verdenstoppen. Bare i Bergen er det registrert 661 
rederier! Slå den Oslo, Ålesund og dere andre. Umulig!  
 

Bergen er og ledende på verft og utstyrsprodusenter, på reparasjon, nybygg og skipsutstyr. 
Faktisk er det slik at verft og utstyrsleverandører omsatte i 2010 for 40,5 milliarder kroner. 
Vestlandets hovedstad er og stor på maritime tjenester som for eksempel forsikring. Vi har 
og en rekke maritime institusjoner som skipsregistrene og klasseselskaper. Også innen 
utdanning er Bergen betydelig med bl.a. en sjøkrigsskole som regnes som best i verden. Vi 
har en komplett maritim undervisningsklynge med NHH, BI, UiB, Høgskolen i Bergen, 
Bergen Maritime skole og altså den nevnte sjøkrigsskolen. Vi har og et Norsk senter for 
maritim medisin. Og en egen forskningsklynge. 
 

Paal Martens var og innom konsekvensene av de store krisene i det siste; tsunamien i ja-

pan, gruveulykkene i USA, Nordafrikaproblemene, finanskrisen for å nevne noen. Alle påvir-
ket de skipsfarten og verftsindustrien og hadde påført denne store problemer ettersom det 
før krisene var bygget alt for mange skip. Nå er transport av gass viktig som alternativ til 
atomkraft. 
Han slo og fast at Norges velferd i årene fremover er mer avhengig av Kina enn av Europa! 

 
En spennende og opplysende kveld av beste rotarymerke!  

 
Takk til Paal Martens og velkommen igjen en annen gang! 

Paal takkes av Innkommende president Eli Lexander 
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RI     

Den 22. august kl 23.30, var jeg omtrent 
eneste ventende på Flesland.  Stedet 
syntes forlatt, og klar til nedstengning. Så 
åpner porten til internasjonale flyankoms-
ter endelig, en gang til, og en smilende 
ung dame med masse bagasje kommer 
mot meg – i orange genser, som avtalt, 
hun slipper bagasjen og hilser på asiatisk 
vis.  Jeg hilser tilbake. 

Ikke lenge etter er vi på vei til Hop, for å 
innlosjere Hanui Kang, som er hennes 
koreanske navn, hjemme – jeg har vur-
dert det slik at det ikke nytter å komme til 
Fantoft Studentlogi så sent. 

Åpningen var ikke helt sømløs og ele-
gant, men etter litt oppklaringsrunder, og 
et par dagers utsettelse for gjesten, så 
kom vi da igang.  Jeg har inntatt rollen 

som ”Host Counselor” i Rotary Foundation sprogdrakt. 
 
Det ble noen interessante dager, der jeg planla at vi skulle drive sightseeing på alle slags 
flotte steder i og rundt Bergen, mens realiteten ble at vi tilbrakte hoveddelen av første uken 
til Hanui, på forskjellige kontorer (Studentsamskipnaden, Politiet, NAV, ol)for å registrere 
denne midlertidige beboer av vår by.  På Fantoft fikk vi rådet fra Hanui’s nabo, en belgisk 
studine, at vi burde skaffe en lese/arbeids-lampe til hybelen, og så  var det gratis buss til 
IKEA for å handle inn nødvendigheter, som dyne, pute, trekk, glass, fat, og mm.......vi kjørte 
utover, og tatt i betraktning varemengden, så tror jeg det var lurt! 

Etter første natt i ny hybel, spurte Hanui, på sin beskjedne måte, om det var mulig å ordne 
mer lys i hybelen, det var kun vår innkjøpte IKEA lampe som virket – hverken taklyset eller 
nattbordslampen virket.  Ny runde med Samskipnaden fikk orden på dette. 

Så begynte Hanui på Kunshøyskolen i Bergen, innen ” Visual  communication”.  Hun tenker 
seg å bli Web-redaktør eller lignende.  Hun trives godt, og hun skryter både av veiledere og 
internasjonal sekretær.  Hvorfor valgte hun så  sitt første besøk i vår verdensdel i Norge 
(Bergen)?  Hun fant at Norge virket mest eksotisk av de skandinavisk land, og så har vi 
Nordlyset, som hun så gjerne vil oppleve(!), hadde vi det her?  Det utrolige er at i begynnel-
sen av november, var det praktfullt Nordlys over Bergen, men var vi obs på det, - neida, det 
må nok andre tiltak til................. 

Sånn ut i september fikk jeg et dokument fra RF, som var instruks for ”Host Counselor”, 
som i praksis beskrev det som allerede var gjort for å få Hanui på plass, og igang på studie-
stedet. 

Derimot var det en viktig informasjon, som jeg ikke kjente fra før: det var forutsatt at hun 
skal møte alle de lokale Rotary klubbene, for å presentere seg, sitt prosjekt og sin bak-

Møte med Rotary´s ambassadorial scholar  
 Bergen 2011/12 

av 
Bernt D. Sommersten 

 
  Foto: Conrad Sotra RK 
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Klipp fra klubber     

grunn/land for oss, og hun skal rapportere tilbake til RF om gjennomførte besøk.  Kontakter 
ble gjort, og hun har så langt vært med til Distriktskonferansen i Hardanger, med bl a store 
opplevelser i Tyssedal sammen med andre utvekslingsstudenter.  Hun var over seg av be-
geistring over at hun hadde ”klatret” i norske fjell!  

Hun har vært hos Bergen RK, Bergen Syd RK, Sotra RK og Rotaract.  Her er det åpninger 
for mange flere, og første planlagte over nyttår er hos Os RK 16.1 og Austrheim RK 30.1 – 
og det er plass utover til alle de resterende klubbene!  

Ta kontakt: bernt.d.sommersten@broadpark.no eller tel: 91140708. 

Under møtet i Bergen RK, fikk hun også et oppdrag om å bistå et Master-student prosjekt 
på biologi studiet for å presentere sitt prosjekt for Bergen Kommune – med utmerket resul-
tet – det er slikt som gir henne virkelig kontakt og innsikt i andres gjøremål under oppholdet 
her. 

Det er planer om at Hanui skal få være med og se hvordan Askøy RK legger opp og gjen-
nomfører den årlige Yrkesmessen.  Dette gleder hun seg til. 

I vår familie har vi innkludert Hanui, slik at hun kommer nær nordmenns levevis 
(representert  ved min familie).  Bursdagsfeiringer, konserter, turer, Juleforberedelser og 
Julefeiringen (som kommer). 

God Jul ønskes Rotary venner i distriktet.  Hanui har lært meg den koreanske uttalen, men 
jeg kan ikke engang forestille meg hvordan skrives. 

Det var eit internasjonalt svung over klubbmø-
tet vårt tysdag den 14. november. 
Den Koreanske designer studenten, Hanui 
Kang, som går på Bergen Kunsthøgskule, gav 
ein fin presentasjon av seg sjølv, landet sitt 
Korea, distriktet, klubben og sponsoren sin. 
Presentasjonen vart helden på engelsk med 
eit lite islett koreansk aksent. 
Vårt relativt ferske Rotarymedlem, Micaela 
Thierley, er i elden som aldri før. Etter ein 
gltrande vinpresentasjon på siste vinkveld for-
talde ho denne gongen om seg sjølv, opp-
veksten og studiane i Tyskland og doktar-
gjerninga på Haukeland som no er vidareførd 
til Klinikksjef på Haraldsplass sjukehus. Pre-
sentasjonen vart helden på engelsk og den 
forventa tyske aksenten var ikkje å spora. 
 
Nurket takka og bukka på engelsk og norsk 
(rett nok austlandsk) og held møtekustus og 
regi på ein framifrå måte. 

Internasjonalt i Sotra Rotary Klubb 

Tysdag 14.11.2011 var det damene som rådde grunnen i Rota-
ry. Først var det presentasjon av den Koreanske gjesten vår 
Hanui Kang, så var det egoforedrag av Micaela Thierley. Og 
Nurket trente seg som President i Arne sitt fråver. Strålande 
gjekk det for alle tre. 

 
 Foto: Conrad Sotra RK 

Nurket Klem t.h. og Hanui Kang 



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

10 

Ungdomsutveksling     

Klubben utfordret på ungdomsutveksling 
Fra et møte i Kopervik Rotary Klubb 

 
v/Carl Lewin 

  
Aftenens foredragsholder var Ove Midtskog, Karmøy Vest 
RK, som informerte om Rotarys 1 ungdomsutvekslingspro-
gram.  Ungdomsutvekslingsprogrammet har sin rot i en Eu-
ropeisk utveksling som begynte i 1932, til sammenligning 
ble 4-spørsmålsprøven introdusert i 1932. 
USA kom med i 1958, og programmet ble et offisielt Rotary 
program i 1972. I år utveksler Norge 32 studenter, mens 
Danmark utveksler 180 (!) og Sverige og Finland ca 150 
studenter. Ove kunne ikke se noen grunn for at vi i Norge 
ikke skulle kunne sammenligne oss med våre naboland, 
”Vi har en utfordring”- konkluderte han.  
 

Vår naboklubb Karmøy Vest har på programmet at de skal ut-
veksle en student hvert tredje år.  ”Hvorfor utveksling?” spurte 

han og gav selv svaret: ”Det er lærerikt både for studenten og de involverte klubber og 
vertsfamilier. Utvekslingen gir oss anledning til å oppleve og skaper respekt for andre kultu-
rer og levesett, dessuten knyttes varige vennskapsbånd 

 

Ove brenner for  

ungdomsutveksling 

Fornøyde  et et år i utveksling. 
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over hele verden”. ”Studenter som reiser ut får et nytt og riktigere syn på verden, noe som 
gir grunnlag for å ta gode valg i livet ”– oppsummerte Ove. Årlig utveksles det ca 9 000 stu-
denter. 
 

Utvekslingsprogrammet er innrettet slik at det alltid er en ”outbound” og en ”inbound” stu-
dent. Studenter fra den nordlige halvkule reiser ut i august og returnere i juni, Studenter fra 
den sørlige halvkule kommer gjerne i januar og returnerer neste januar. 
 
Distriktet har de siste årene sendt ut 3-4 studenter årlig.  Gjennomsnittet for alle norske dist-
rikter er 6- 7 pr år, så vi har en utfordring. Distriktet har satt seg som mål at hver klubb skal 
utveksle en student hvert 4. år, d.v.s. ca 10 studenter årlig. I år har distriktet utveksling med 
Argentina, Australia og USA.  ¨Norge har konsentrert seg om USA, Canada, Ecuador, Bra-
sil, Frankrike, Taiwan, Spania, Japan og Australia.  Spennende muligheter for ungdommer, 
skulle en tro.  
 

Studenten skal ha fylt 16 år, men ikke være eldre enn 18 år ved utreise. 
Studentene betaler selv reisen til og fra utvekslingslandet, samt dekning av forsikring, 
språkkurs og noe fellesutstyr.  Klubben(e) betaler lommepenger, skolemateriell, skoleskyss, 
deltakelse på en distriktskonferanse, Holmenkoll treffet og en felles høstsamling.  Totalt be-
løper dette seg til ca kr 25 000. Vertsfamiliene, vanligvis 3 eller 4 familier, dekker kost og 
losji. Turer og lignende utenom dette betaler studentene selv.  Totalt,  inkludert reise,  ca 25 
– 50 000. 
 

Karmøy Vest RK har som mål å ha en student hvert 3. år, og budsjetterer med kr 700.- / pr 
mnd. i klubben, samt utarbeider en avis – hvor annonseinntektene benyttes til å finansiere 
studenten. Deres erfaring er at ungdommen står i kø for å få delta, men de må ha en spon-
sorklubb.  Der ligger flaskehalsen.  Det er ikke uvanlig i distriktet at flere klubber går sam-
men om en studentutveksling for å redusere kostnadene og for lettere å kunne finne verts-
familier. 
 

Ove utfordret Kopervik RK til igjen å delta i Rotarys studentutveksling! Referenten merket 
seg at mange nikket på hodet da utfordringen ble gitt, og praten gikk om erfaringer fra tidli-
gere vellykkede utvekslinger! 

En riktig god jul og et godt nytt 

år ønskes alle rotarianere i  

distrikt 2250. 
 

Bidrag til Rotary i vest mottas 

med takk i det nye året.   

Neste nummer kommer ut ca 20. 

januar 2012 


