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Guvernøren har ordet
Jeg vil legge ved RI president Kalyan Banerjee´s
ord til oss og minne alle på at vi har en jobb å gjøre!
Det er noen klubber som er fantastisk flinke til å få med seg
nye medlemmer og så det er det andre som sliter. I løpet av
våren skal vi han en samling i AG områdene og ved å utveksle
erfaringer og tenke nye tanker håper vi at vi skal klare å holde
medlemstallet i distriktet på rundt 2.000 medlemmer.
“We have a color for the 2011-12 Rotary year, and that color is
green. Why green? Because green is the color of spring, of new
life, of bright leaves bursting forth from spreading branches. And
there is no doubt that it is time to “green” Rotary – to lift our deepening pallor of gray and replace it with brighter shades of green.
Overall, in Rotary, only 11 percent of our members are under the
age of 40, while 68 percent are over 50 and 39 percent are over
60. It’s not too hard to see where this will lead us in 10, 20, and 30
years down the line, if we don’t do something about it now. It is not enough to simply bring in new
members. We need to bring in younger members, who will breathe new life and new vigor into our
organization.
How can we be more attractive to younger members, who are so different in so many ways from the
young professionals of a generation or two ago? We have to come to them where they are – and for
most young people, where they are is on the Internet, on Facebook, on Twitter and e-mail, and on
their smartphones. A club that doesn’t have a presence on the Internet simply doesn’t exist as far as
they are concerned. A club’s website is its public face – and it has to be a good one.
More than anything, I believe we need to bring back the idea of the family of Rotary. We need to look
at all of Rotary as one family: Rotarians, their families, and also Rotaractors, Interactors, Youth Exchange students and alumni, Foundation alumni, and so on. And we need to consider retention as an
idea that applies not just to Rotarians, but to the entire family of Rotary.
Too often, we look outward to find new members, and we do not see our own young generation,
waiting to be called upon. We must look to them to find the capable and enthusiastic new members
who will be the club presidents, the district governors, and the RI senior leaders of tomorrow.
We owe it to our Rotary family – past, present, and future – to make sure that our generation of Rotarians is not the last. We must, in a very real sense, reach within – to embrace our Rotary family, so
that we can better embrace all of humanity”.
Ja, vi kan vel alle være enige med Kalyan i at vi må jobbe for at vi ikke er siste generasjon Rotarianere i vår klubb.
Jeg vet at det er klubber som sliter, min egen inkludert, men da må vi tenke nye tanker og se hva vi
kan gjøre for at flere får muligheten til å bli kjent med Rotary.
Vi gjør mye godt arbeid, men det at vi har det kjekt sammen, samholdet i klubben og samarbeidet
med andre klubber, det er drivkraften vår i hverdagen.
Klubblivet er det viktigste! Det er der vi legger grunnlaget for all vår virksomhet.
Ha en fin grønn vår selv om det nå er i kaldeste og våteste laget. Ta innspurten i End Polio Now og
Rotary Foundation.
Jeg ser frem til å møte dere på samlingene våre fremover!
Guvernør

Ingunn
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”End polio now”

Full mobilisering 16. juni på festplassen i Bergen
Det er fantastisk å se at vårt håp om engasjement den 16. juni har resultert i et slikt flott og
stort prosjekt i Bergen. 12 av klubbene i området er med sammen med Odda for å lage en
flott Rotarydag.
Vi skal ut og markedsføre Rotary og Polio. Rotary er hva Rotary gjør!
Det vil si at det er opp til oss rotarianere å få budskapet ut til folket, det er vi som
sitter på kunnskapen og informasjonen. Den må vi dele slik at de som er rundt oss
kan forstå litt mer av hva Rotary er og gjør.
Vi er i innspurten nå, etter mer enn 20 års arbeid sammen med våre samarbeidspartnere,
med å utrydde polio. Rotarianere over hele verden har gjort en formidabel jobb med å samle inn penger og ikke minst bidra ved vaksineringer. I vårt distrikt er det flere av våre medlemmer som har vært på vaksineringstur og kommet hjem med minner for livet.
”I realized that for me, the most important thing in life was being useful to other people. And
I realized that by helping others, even in the simplest of ways, I could help to build peace”.
Dette sier vår nye RI president men det er nok noe som de fleste rotarianere vil si. Vi kan
ikke alle stå på podiet og si dette, men vi viser det i hverdagen, i hver enkelt klubb som har
prosjekter, lokalt eller internasjonalt. Det utøves i praksis hele tiden, i vårt distrikt, i hele
Norge og alle andre steder der Rotary er representert.

Rotary er hva Rotary gjør!
Det vi også gjør svært godt er alt ungdomsarbeidet vårt. Det er fredsarbeid i praksis. Alle de
positive tilbakemeldingene fra våre inn- og utgående studenter forteller oss at dette er verdifullt arbeid.
Fargen for rotaryåret 2011 – 2012 er grønn. Dette er fargen av vår og nytt liv. La oss ta en
liten våropprydding i klubbene og gjøre klart til å høste når de nye tillitsvalgte skal i arbeid
fra 1. juli.
Her er et lite dikt på vegen av Tove Ditlevsen:
Allierede
Ligesom du
kan jeg klare det hele
selv
men det er ikke længer nok
nu da jeg ved
at vi kan meget mer
end dobbelt så meget
sammen
Jeg ønsker alle til lykke med 16. juni og ha en fantastisk fin Rotary dag!
Ingunn Olsen Mossefin
Distriktsguvernør
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Lørdag den 16. juni

Full mobilisering
Alle rotarianere bes stille opp og medvirke til å synliggjøre Rotary.
Dagen og steder er Festplassen i Bergen
lørdag den 16. juni fra klokken 12.00 til 15.00

PROGRAM FOR DAGEN
PÅ SCENEN

12.00 Åpning
12.02 Manger Old Star Brass
12.10 Ordfører Trude Drevland ønsker velkommen
12.15 Ass. Guvernør Bernt D. Sommersten
12.20 Appell om polio v/ Claus O. Solberg, lege
12.30 Manger Brass Old Stars
12.45 Opptreden v/ Bergen Int. Folkedansklubb
13.05 Chiku Ali inviterer til dans, sang og lek
13.50 Hip-hop show
14.00 Show ved Elixia
14.20 Hardingfele v/ Bergen Junior Spelemanslag
14.45 Premietrekning av Quiz-oppgaver
Loddtrekning v/ Politimester Geir Gudmundsen
Arrangementet vil få bred mediedekning og også TV vil være tilstede.
Målsettingen er å sette fokus på kampen mot polio. Herigjennom også
synliggjøre at det vil være behov for fortsatt vaksinering i mange år til.
For øvrig er hovedhensikten å synliggjøre Rotary og gjøre
organisasjonen mer kjent. Arrangementet er og et synlig bevis på
godt samarbeid i distriktet.
Overskuddet av arrangementet vil gå til PolioPluss prosjektet.
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5

Alexander Dale Oen

VI MINNES ET STORT MEDMENNESKE
OG IDRETTSHELT
Svømmeren og verdensmesteren Alexander Dale Oen døde så alt for
tidlig den 1. mai 2012 bare 26 år gammel.
Klubben vår hadde i 2009 den store gleden av å kunne tildele Alexander PHF
medaljen for hans samfunnsgagnlige arbeide og forbilde for andre ungdommer.
Alexander var fra Øygarden, som er innenfor regionen til klubben vår, uttrykte
glede over å ha blitt tildelt denne ærefulle utmerkelsen. Jeg husker at han også
da var mye ute og reiste. Da vi foreslo at han kunne få overrakt medaljen med
diplom gjennom sine foreldre, protesterte han heftig. Han ville selv møte medlemmer av klubben vår der han selv kunne få takke for hedersbeviset.
Den offentlige høytidsdagen 1. mai startet med solskinn der alle flaggene ved
offentlige bygninger og mange privathus ble heist til topps. Dette skulle være en
gledens dag. Da nyheten om Alexanders bortgang etter hvert ble kjent her i
Øygarden, ble de senket på halv stang. Det var ikke til å tro. Hele idrettsverden
og Norge hadde mistet en av sine aller beste.
Våre tanker går til familien og alle vennene hans.
Fred over Alexanders minne.
Eiliv Lønningen
Sotra Rotaryklubb
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Alexander Dale Oen

Paul Harris Fortjenestemedalje i 2008
Nominasjonsgruppen for Paul Harris utmerkelse har kommet frem til at Alexander Dale Oen er en verdig
mottaker av Paul Harris Fortjenestemedalje.
Komiteen har lagt følgende til grunn for sin anbefaling.
Alexander Dale Oen svømte sine første svømmetak i kulturhuset i Øygarden. Han trente i
svømmeklubben der helt til den ble nedlagt i 1995. Da begynte han i den ganske så nylig oppstartede klubben
Vestkantsvømmerne med klubbens grunnlegger Tore Arne Hestholm som trener. Det var lang reisetid til trening og han flyttet som 16 åring til Laksevåg for å kunne kombinere trening og videregående skole.
I 2005 fikk Alexander sitt internasjonale gjennombrudd med 7. plass på 100 meter bryst i
langbane- VM.
Under kortbane- EM i desember 2005 satte han nordisk rekord på 100 meter bryst med tiden
59,05. Dermed ble han første nordmann som svømte distansen på under ett minutt. Tiden gav han en 4.
plass på distansen.
Alexander tok gull på 100 meter bryst i EM 2008. Det var den første gullmedaljen i Em for en norsk herresvømmer.
Under OL 2008 i Beijing ble Alexander Dale Oen Norges første OL-medaljør i svømming gjennom tidene ved å
ta sølv på 100 meter bryst. I semifinalen var han bare 3 hundredeler
fra verdensrekord og svømte inn til ny olympisk rekord med tiden 59,16. I finalen måtte han se seg slått av
tittelforsvareren, japanske Kausuke Kitajima, som satte ny verdensrekord med tiden 58,91
Bak disse resultatene som føyer seg inn blant de beste i norsk idrettshistorie , ligger det et stort stykke arbeid
og vilje. Alexander har vist at han har evnen, viljen og ikke minst egenskapen til å holde hodet klart i de riktige øyeblikkene.
Aleksander fremstår som en sprudlende og glad person, et forbilde med sine resultater og sin væremåte.
Han er en flott ambassadør for Øygarden, Sotra, både lokalt og internasjonalt.
Sotra Rotaryklubb har her en god kandidat til å motta Paul Harris Fortjenestemedalje,
Straume 24.11. 2008
Ragnar A. Hansen
Leder for
Nominasjonskomité for Paul Harris utmerkelse.

Alexander Dale Oen besøkte Askøy Rotary Klubb sammen med sin daværende trener Stig
Leganger Hansen i 2007,og fortalte blant annet om sine treningsmetoder og øvelser og
demonstrerte også noen av øvelsene sine.
Alexander Dale Oen, daværende president Bente
Fauskanger og svømmetrener Stig Leganger Hansen
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Klipp fra klubber
To PHF ´er i Randaberg Rotary Klubb

Forts. fra side 9.

1. mål: fordele oppgaver
2. mål: planlegge oppgavene
3. mål: gjennomføre oppgavene
4. mål: evaluere resultatet
5. mål: FEIRE OSS SELV!
Sammen med vår innkommende president Eli
har Tove laget et utkast til arbeidsgrupper i klubben, samt hva disse skal ha som arbeidsoppgaver. Utkastet fikk full støtte i forsamlingen. Det
var også enighet om at dette skal vi klare alene,
selv om vi er en liten klubb.

Tove Kayser

De to kommende Rotaryårene blir altså ganske
spesielt spennende og utfordrende for Bergen
Sydvesten Rotaryklubb, og i programmene for
de to årene må det legges inn tid til å arbeide
med disse utfordringene. Det vises for øvrig til
den PP-presentasjonen som Tove har sendt ut
til alle medlemmene.

På tampen av møtet knyttet Lars Steinar noen
kommentarer til programmet for helgeutflukten 8. - 10. juni, og presiserte at det vil bli ordnet slik at
prisen blir den samme om man losjeres inn privat eller på hotellet.
En vil også forsøke å samordne transporten. Nærmere opplysninger vil bli sendt ut av Servicekomiteens leder, Christian.
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Klipp fra klubber
To spennende møter i Bergen Sydvesten RK
Møtet 7. mai
Johan ønsket velkommen og orienterte om planene for Rotaryarrangementet på Festplassen den
16. juni. Vår klubb skal delta, og vi
regner med å stille med minst ti
medlemmer til å "betjene" et ShelterBox-telt, dele ut brosjyrer med
mer. Det vil komme nærmere opplysninger om dette etter hvert, men
folk ble bedt om å melde seg til tjeneste ved å sende en e-post til
Johan.
Lars Steinar fortalte at planene for helgeutflukten til Skjolden 8. - 10. juni er under arbeid, og at en
skisse vil bli utsendt slik at folk kan vite hva de eventuelt melder seg på. Det blir anledning til å ta
med ektefelle/partner.
Eli skal overta som president fra høsten av, og hun delte
noen av sine tanker og foreløpige planer med oss. Hun presenterte også det nye styret, som foruten henne består av
Gisela (innkommende president), Nils (kasserer), Kristin
(styremedlem) og Erling (sekretær). Sistnevnte kommer inn
som erstatning for Trude, som ikke har anledning.
En fantastisk og gledelig overraskelse denne kvelden var
det at vi fikk besøk av Joachim Rønneberg og hans hustru
Liv. De var her i anledning at han dagen etter skulle avduke
minnestatuen av Fredrik Kayser. Rønneberg var som kjent
leder for Tungtvannsaksjonen på Vemork, der Kayser var
den han samarbeidet tettest med.
Når Joachim Rønneberg gjestet vår
klubb, var det imidlertid som rotarianer. Og det var om sine opplevelser i
Rotary, særlig som guvernør, han
ville fortelle.
Klubben til Rønneberg og frue, Ålesund Øst, hadde sitt utspring i Round
Table. Etter at klubben var etablert,
fikk Rønneberg raskt oppgaver lenger opp i systemet. Han ble guvernør
for et distrikt som den gang omfattet
Rogaland, Hordaland, Sogn og FjorJohan ønsket Rønneberg hjertelig velkommen til klubdane og Møre og Romsdal. I løpet av
ben, og bød den toognittiårige veteranen en stol.
guvernøråret besøkte han alle klubbene i distriktet, men måtte da bruke
ferien for å nå over alle. I tillegg måtte han avklare med sin arbeidsgiver, NRK, at han kunne kombinere reisene med å laga reportasjer fra stedene han besøkte.
En del av guvernøropplæringen foregikk i Lake Placid. Han hadde stort utbytte av dette, men gjorde
seg også så bemerket at han fikk oppgaver med senere guvernørskolering. Han fikk også invitasjoner som foredragsholder, blant annet i München i Bayern (noe som ganske sikkert var en spesiell
utfordring for en gammel motstandsmann!).
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Klipp fra klubber
Noe av det Rønneberg trakk frem fra guvernørtiden,
var at de organiserte ungdomsleirer, der deltakerne
fikk besøke mange klubber i distriktet. Opprinnelig ble
dette systemet, som krevde mye logistikk, lagt som en
femårsplan, men da de første fem årene var gjennomført, ble planen rullert, og etter hvert har de holdt på i
femogtyve år!
Klubbene skulle egentlig få bidrag fra distriktet for å
dekke utgiftene sine, men det kom aldri noen regning,
og arrangementene gikk i pluss.
Rotarianer og krigshelt Joachim Rønneberg på besøk i Bergen Sydvester RK

Som sagt var Rønneberg i byen for å
avduke
minnes monumentet over Toves far,
Fredrik Kayser.
Vi ønsker Tove hjertelig til lykke
med dette!
Fra avdukingen av statuen av Fredrik Kayser
Møtet 14. mai

Denne kvelden var viet Tove, som åpnet med å fortelle hvor inspirerende det hadde vært å oppleve
hvor engasjert både Joachim Rønneberg og hans frue Liv fortsatt er i Rotary bevegelsen. Tross høy
alder og tross at de allerede hadde vært gjennom et langt og anstrengende program den dagen, var
det selvsagt at de ønsket å være med på vårt klubbmøte, når de først hadde anledning.
Så leste Tove opp programerklæringen til Rotary Internationals innkommende president, Sakuji Tanaka. Som motto har han valgt "Peace through service". (Klikk på mottoet for nærmere utdyping av
tankene hans!)
Kveldens tema var hvilke utfordringer Tove og klubben står overfor i forbindelse med at hun blir
•
•

innkommende distriktsguvernør i 2012 - 2013 (da skal vi arrangere PETS)
distriktsguvernør i 2013 - 2014 (da skal vi arrangere distriktskonferanse)

For eget vedkommende føler Tove at hun har fått og får god skolering, og dessuten har nettverket,
støtten og organisasjonsapparat som trengs for å fungere i vervet. Fra klubben får hun med seg
Sigrunn som kasserer og Erling som sekretær.
Her er de målene Tove skisserte for klubbens arbeid:
Fortsettes side 7
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Klipp fra klubber

Med Askøyrotarianere på sjøkrigsskolen
Torsdag den 19. april, i et nydelig men noe kjølig vårvær, var femten Askøyrotarianere og en
”rotaryaspirant” igjen samlet på parkeringsplassen i Holmedalen - klar for nye eventyr! Denne gangen var kursen satt til Sjøkrigsskolen på Laksevåg.

Vel fremme ved porten stod sjefen for sjøkrigsskolen, kommandør Erik Bøe, og ønsket velkommen. Som sedvanlig ved besøk i en militær forlegning må alle besøkende registreres i
vaktbua. Så også rotarianere fra Askøy. Selv
om kommandørens far var en av de gjestende
klubbmedlemmene, nemlig selveste Terje Bøe.
Etter en kort orientering om opplegget samt
leirens- og skolens diverse lokaliseringer i området, var det klar for avmarsjering til hovedbygningens flotte auditorium. Her orienterte kommandøren, som også kan kalle seg sjef og rektor (sjøkrigsskolen er en høyskole) om sjøkrigsskolens historie og nåværende status. Han
gikk grundig gjennom kadettenes valgmuligheter og skolens ulike linjer. De utdanner ledere
som har tre års plikttjeneste og som deretter
enten kan gjøre karriere i forsvaret eller velge
lederjobber i det sivile.
Mange av oss lot oss besnære av en lengre,
obligatorisk seilas med Statsråd Lemkul. En
tøff tur med utfordringer til eventyrlysten ungdom. Vi fikk også anledning til å stille spørsmål
om fartøyer og oppgaver, om trening og om
”Navyseals” eller kystjegerne, som de også kalles. Etter vel en time var det så tid for kaffe og
wienerbrød i messen. En nydelig utsikt ventet
oss der. Hvor så vi vel Askøy vakrere enn derfra???
Flere eventyr ventet! Vi vandret gjennom korridorer med åpne klasserom, studerte bilder og
troféer på veggene og tittet inn i spennende,
utstyrte lokaler mens kommandør Erik fortalte.
Så var vi fremme i et nytt auditorium og hvem
andre enn presidenten i Arna Rotary Klubb ventet oss der. Kommandørkaptein Jan Otto HamMånedsbrev for Distrikt 2250. Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (paske@broadpark.no)
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Klipp fra klubber

mersland hilste på rotaryvis, og fortalte om sin rotarystatus så vel som om sin militære rolle som NK
på Sjøkrigsskolen. Deretter presenterte han sjøforsvarets ulike fartøyer, og fortalte om opplæringen
og utdanningen knyttet til de ulike båtene marinen opererer.
Endelig skulle så rotarianerne utfordres. Det bar rett inn i fire simulatorfartøyer plassert i vågen –
sånn omtrent ved ”Zakariasbryggen”. Fire lag med hver sin kaptein skulle så kappkjøre i full ”speed”
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Klipp fra klubber
Askøy rundt. Fra byfjorden via Hjelteskjæret opp forbi Hauglandsosen, Ramsøy, og Gulbrandsøy, så
under Herdlabroen forbi Lakseneset og så sørover i retning Berland mot mål.
De tre lagene opplevde bølger og uvær og flere av oss måtte sette sjøbein på ”dekk”. Så realistisk
var det at det var nummeret før noen ble sjøsjukSmen alle lagene kom til mål.
Hva er vel 50 knop for båtvante Askøyværinger?
Lag 1 vant en klar seier! Det vanket heder og ære til hele laget med styrmann Helge ved roret.
Så gikk besøket mot slutten. De siste orienteringer ble gitt, men luften var nok litt ”ute av ballongen”
etter to timer og en kappseilas av de sjeldneSpå land.

Vi takket Hammersland og Bøe for en flott kveld. Måtte sjøkrigsskolen oppleve å få rik rekruttering og mange syngende kadetter i
mastene på ”Statsråden”.

Paul Harris Fellow
Først etter Paul Harris’ død i 1947 kom oppsvinget i fondet. Da begynte bidrag og gaver å
strømme inn til minne om Rotarys stifter. I løpet av et år kom ytelsene opp i over en
million dollar, nesten dobbelt så mye som i de foregående 30 årene!
I 1957 ble Paul Harris Fellow (PHF) utmerkelsen lansert. Medaljen, sertifikatet og jakkeknappen skulle være synlige tegn, eller «kvittering», på at den som bærer knappen/
medaljen har innbetalt et bidrag på 1000 $ til fondet.
Hos oss er det mest vanlig at klubber betaler inn 1000 $ til TRF for så å utnevne klubbkamerater eller ikke-rotarianere til Paul Harris Fellows (PHF) som en hedersbevisning for
samfunnsgagnlig innsats.
Det går an å ”bygge på” utmerkelsen fra 1000 dollars opp til 9000 dollars totalt. For hver
1000 dollars som innbetales, tildeles den en safir inn til fem i alt, deretter fortsetter det
opp til tre rubiner. Det går altså an å tildele en person Paul Harris flere ganger.
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Klipp fra ”Dalane Tidende”

Rotarianerne jubilerer
Sokndal Rotary Klubb ble stiftet 18. august 1962. Siden den gang har klubben
bidratt med støtte til mange humanitære formål.
EVEN BERGUM

Den lokale rotaryklubben har støttet lag, foreninger og andre grupper
med betydelige summer. Hovedinntektene
kommer fra det årlige
loppemarkedet.
– Initiativtageren bak rotaryklubben i Sokndal var
tannlege Rolf SætherLarsen. Han var medlem i
Egersund Rotary Klubb
og kom flyttende til Sokndal. Han ble også klubÅ GJØRE I 50 ÅR: Reidar Borsheim og president Ann Heidi Nilsen har mye å fortelle om
bens første president, sier NOK
Sokndal Rotaryklubb sine mange gjøremål. Ole Martin Mydland, som til daglig jobber med huReidar Borsheim, leder i
manitær hjelp i Kambodsja, er for tida hjemme på besøk.
prosjekt- og samfunnskomiteen. Egersund Rotary Klubb er fadder
«Hovedmålet vå
rt er
for klubben i Sokndal, som igjen er fadder for rotarianerne i Lund.
at mesteparten
av
President i første halvdel av jubileumsåret er Ann Heidi Nilsen.
pengene vi får in
n,
30.juni overtar Vidar Volden vervet. Rotary-året går nemlig fra 30.
skal komme loka
lsamfunnet
juni til 30. juni.
til gode.»
Reidar Borsheim av
– Vennskapsklubb til Sokndal er Kjellerup Rotary Klubb i nærheten
Sokndal Rotary Kl ,
Viborg i Danmark. Vi besøker hverandre annethvert år. Dermed går
ubb
det fire år mellom hver Danmarkstur for sokndølene, opplyser Borsheim.
Internasjonalt samarbeid
– Etter hvert har vi blitt mer og mer samfunnsorientert. Internasjonalt er Rotary veldig engasjert i å
redusere polio, i fredsarbeid og i å skaffe rent vann til befolkningen i utviklingsland, forteller Borsheim. I dette internasjonale arbeidet deltar også sokndalsklubben. Ole Martin Mydland og Claus Erik
Feyling samarbeider om et internasjonalt vannprosjekt i Kambodsja.
– Vi gir et årlig beløp, og så stiller Rotary internasjonalt med et større beløp, forklarer han. Ole Martin
Mydland, som er på besøk hjemme i Sokndal, forteller at vannprosjektet har gitt rent vann til mellom
7.000 og 8.000mennesker i Kambodsja.
– Claus Erik Feyling er ofte på reise i denne regionen i jobb sammenheng. Når det faller seg sånn,
besøker han oss i Kambodsja for å se hvordan vannprosjektet utvikler seg, sier Mydland. Han er den
lokale kontaktpersonen i Kambodsja og sier at de med Rotarys hjelp har fått utrettet mye.
– Det er vi ganske stolte over, tilføyer Borsheim.
Lokal støtte
Han forteller at de i mange år reiste til Marka på Bakkebø i Egersund.
– Marka fikk hvert år økonomiskstøtte fra oss. Men så kom HVPU reformen, og beboerne i Marka dro
hver til sitt, så det prosjektet ble avsluttet. Pensjonisttreff var vi tidlig ute med da vi startet med treff
på Gruveheimen i Sokndal. Rotary medlemmene stilte i tillegg ofte opp med privatbiler og tok med de
av pensjonistene som hadde problemer med selv å komme seg ut på turer i lokalmiljøet. Funksjonshemmede, lag og foreninger i Sokndal har og fått store beløp i støtte fra klubben. Hovedmålet vårt er
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Klipp fra ”Dalane Tidende”
at mesteparten av pengene vi får inn, skal komme lokalsamfunnet til gode, opplyser Borsheim.
Frivillighetssentralen
Sokndal Rotary Klubb tok i sin tid initiativ til å starte Frivillighetssentralen i bygda. De fikk med seg
flere lag og foreninger og ansatte en person i halv stilling. Kommunen var ikke med på å støtte Frivillighetssentralen fra starten av, men nå bidrar den med et fast beløp i året.
– Med alle de frivillige som utfører dugnader på alle tenkelige måter, utgjør frivillighetsarbeidet i bygda flerfoldige årsverk. Sokndølene skal ha ros for alt det de bidrar med på disse dugnadene, mener
lederen i prosjekt- og samfunnskomiteen.
Samarbeid på Vestlandet
Rotary i Sokndal er den sørligste klubben i et samarbeid mellom klubber i Rogaland, Hordaland og
Sogn og Fjordane. Her viser vi igjen. På de årlige fellesmøtene får vi fortelle om våre prosjekter. Og
da har vi lov å være litt stolte av det humanitære arbeidet vi har fått til. Sett i forhold til klubbens størrelse, blir aktivitetene våre også lagt merke til av Rotary internasjonalt, forteller Borsheim. Han mener
det også er verdt å nevne at medlemmene er svært gode til å møte opp.
– Et eksempel er nå avdøde Per Axdal, som var medlem i over 40 år. Han sløyfet ikke ett eneste av
de ukentlige møtene på alle de åra. Var Axdal ute på reise, var han på møter der han ferierte. Dette
fikk han en utmerkelse for fra Rotary internasjonalt. Den prestasjonen tror jeg ingen Rotary medlemmer verken i Norge eller internasjonalt matcher, sier Borsheim.
VANNPROSJEKT: Claus Erik Feyling og Ole
Martin Mydland med en kambodsjaner som er
lykkelig for å ha fått rent vann finansiert av Rotaryklubben i Sokndal og Rotary internasjonalt.

Gave til sokndølene
I anledning 50-årsjubileet gir Sokndal
Rotary Klubb en eller flere gaver til
kommunens innbyggere. Totalrammen
er cirka 75.000 kroner. For å få inn så
mange forslag som mulig på hva pengene kan brukes til, oppfordrer klubben
lag, foreninger og andre til å sende inn
begrunnede søknader. Det kan søkes
om store og små beløp, alt etter type
prosjekt. Det er også mulig å søke om
hele summen. Søknadsfristen er 1.
juni.

GULLKORN
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RYLA 2012

Gi et ungt menneske en god start i
yrkes- og organisasjonslivet!
Send en deltaker til RYLA 2012!
Start letingen etter gode kandidater nå

Nærmere info og søknadsskjema på vår
nettside ryla-vest.no.

Torgalmenning Rotary Klubb
RYLA komitéen v/

Haktor Øvrevik,
Lise Kvinnsland,
Einar Drægebø,

haktorov@online.no,
tel 93013758
lise.kvinnsland@fiskeridir.no, tel 48200200
einar.dragebo@kyrre-bergen.no, tel 48095700

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

16

Distrikt 2250 2011 - 2012
Oversikt over ledelse og støttepersonell

Ledergruppe
Guvernør (DG)
Ingunn Olsen Mossefin
Odda RK

93441830
53646455

ingunn@odda.info

Innk. Guvernør (DGE)
Johannes Hausken
Sola RK

51656719
90093057

johannes.hausken@lyse.net

Nominert Guvernør (DGN)
Tove Kayser
Bergen Sydvesten RK

93644883

tkayser@online.no

Past Guvernør (PDG)
Ulf Torkelsen
Strand RK

51746262
90101158

Ulf.dg@lyse.net

Deltagere ved
distriktsrådsmøte
Ass. Guvernør Sogn og fjordane
Jostein Tjugum
Florø RK

57832024

Jostein.tjugum@enive

Ass. Guvernør Hordaland
Lars R. Djupevåg
Kvam RK

97722215

lasse@Djupevåg.no

Ass. Guvernør Bergensområdet
Bernt D. Sommersten
Bergen-Syd RK

55924273

bernt.d.sommersten
@broadpark.no

Ass. Guvernør Haugalandet/Ryfylke
Odd Henning Johannessen
Kopervik RK

52851835
99417369

Odd.henning.johannessen

Ass. Guvernår Stavanger
Bjørn Arvesen
Hafrsfjord RK

51559023
91580583

bjorn.arvesen@lyse.net

Ass. Guvernør Sandnes/Jæren/Dalane
Marit H.B. Kleppe
Bryne RK

99021059

marithbk@online.no

@lyse.net

Distriktsstøtte
UNGDOMSUTVEKSLING
Leder: (DYEO)
Ove Midtskog
Karmøy-Vest RK
+47 52 81 57 46
+47 93 01 55 01
ovmidtsk@online.no

KOMMUNIKASJON
og Rotary i Vest
Per Ove Askeland,
Askøy RK
+47 56 14 23 61
47 48 04 53 85
paske@broadpark.no

47 99 42 36 25
sembsmo@online.no
POLIO PLUSS
Einar Hope
Åsane RK
+47 55 18 44 02
47 91 17 40 53
einar.hope@nhh.no

GSE/SVE
Frode Nyhammer
Askøy Fenring RK
47 90 10 92 02
frode.nyhammer
@telenor.no
RYLA
Haktor Øvrevik
Torgalmenning RK

THE ROTARY
FOUNDATION
+47 5512 21 30
THE ROTARY
Månedsbrev for Distrikt 2250.Ove
Redaktør
Per Ove Askeland-Askøy
Rotary Klubb (paske@broadpark.no)
Sembsmoen
+47 93 01 37 58
FOUNDATION
Stavanger RK
haktoev@online.no

