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www.endpolionow.org
GUVERNØRENS MÅNEDSBREV

NOVEMBER 2013
Kjære Rotary-venner!

Denne måneden er TRF satt spesielt på agendaen. RI har
som to av fire mål for dette året følgende:

1) End Polio Now

2) Få implementert The New Grant Model

Vi har ved flere anledninger hørt budskapet om at det er kun tre land igjen i verden hvor Polio ikke er
utryddet, Afghanistan, Pakistan og Nigeria – men vi er svært nær målet. Fra 350.000 utbrudd pr år
på midten av åttitallet til 223 utbrudd i 2012, er det gjort en formidabel innsats av vår organisasjon. I
tett samarbeid med bl.a. Bill og Melinda Gates Fond og WHO, er dette muliggjort ved tusenvis av
frivillige rotarianere som har reist verden rundt med vaksinasjonsdråpene. Det er nå gjort konkrete
planer om å få bukt med den siste – men vanskelige – delen av Polio-kampanjen, se modell neden-
for. Innen 2018 skal det være gjort. Men det trengs fremdeles store økonomiske midler for å få dette
til. Gates fondene er igjen på banen: for hver dollar vi gir, gir de dobbelt inntil 2018! Burde vi ikke i
vår rike del av verden respondere på dette?
Her kan klubbene ha egne prosjekter for innsamling. Distrikt 2305 kjøpte for eksempel inn den røde
End Polio Now-nålen (1 USD) og solgte den for kr.100,- på sin distriktkonferanse. Her fikk de inn
utrolig mye til kampanjen – det er bare fantasien som setter begrensninger for tiltak.

Her er strategisk plan for en poliofri verden i 2018:

mailto:paske@broadpark.no
www.endpolionow.org
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Men planen kan bli forrykket både av mangel på ressurser og uventede hendelser: 22 utbrudd av
polio er nylig meldt i Syria, et land som for 14 år siden ble meldt poliofritt. Hvis ikke denne
situasjonen snarest kommer under kontroll, kan det få uante følger i første omgang for regionen Midt-
Østen.
Resultatet av borgerkrigen i Syria er meldt som det verste etter 2.verdenskrig. Det er godt å tenke på
at Shelterboxene er sendt i stort antall til utsatte områder og at de nordiske utenriksministrene tar
tydelig initiativ for å få stopp på elendigheten. Vi får også håpe at helsearbeidere får anledning til å
komme inn i landet og starte en storstilt vaksinering. Vi må aldri gi opp. Se vår hjemmeside.
TAKK til alle som bidrar for å gjøre kampanjens mål mulig.

The New Grant Modell (NGM) vil forenkle vårt system med prosjekt-tilskudd. Husk at halvparten av
det vi gir årlig til TRF kommer tilbake til distriktet etter 3 år (District Grant)og kan benyttes etter
søknad til distriktets TRF-komite med leder Bernt Sommersten bernt.d.sommersten@broadpark.no
Representanter fra komiteen vil svært gjerne komme rundt i klubbene og fortelle om den nye
tildelingsmodellen. Ta kontakt. Ytterligere info finner dere i Håndboken for distriktet som ligger på
distriktets hjemmeside.

Mitt store mål og ønske for dette året er at hver rotarianer i D 2250 gir både 100 USD i årlig
bidrag (RI-mål) og en god slant til Polio-kampanjen.
Jeg vet at flere av dere synes det utidig med så mye snakk om penger. Men når situasjonen i verden
er som den er og Rotarys motto er SERVICE ABOVE SELF – da kan jeg simpelthen ikke la være å
oppfordre dere – som er så heldig å bo i denne fredelige og rike del av verden – til å gi så det
monner!

TORGALMENNING RK har igjen gjennomført et svært vellykket RYLA-seminar med maksimal
deltagelse (26 unge mennesker) og attpåtil med venteliste. Slik skal det være. Takk til alle klubber
som har sponset et ungt menneske og stor takk til Torgalmenning RK v/ Haktor Øvrevik som har
vært ansvarlig for å lede seminaret. Tilbakemeldingene fra de unge er svært gode. Husk å få dem til
å fortelle om opplegget i sponsorklubbene.

Carl Lewins gjennomgang av forberedelser, gjennomføring og resultat i Lovrådet (COL) i april, er
lagt ut på YouTube – se distriktets hjemmeside.

ROTARY-skolen finner dere også på distriktets hjemmeside. Vi vet at flere og flere klubber nå
bruker den aktivt – og det er kjempeflott. Husk at det er den beste som finnes i landet. Jeg vil særlig
be dere se på kap.5 hvor TRF er omtalt.

Til slutt vil jeg enda en gang slå et godt slag for vårt månedsmagasin ROTARY i VEST. Send bilder
og tekst til redaktøren, Per Ove Askeland (Askøy RK) paske@broadpark.no Han er helt avhengig av
bidrag for at det skal bli et godt blad.

Hilsen
Tove Kayser

DG 2250 2013-2014

mailto:paske@broadpark.no
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Tove Kayser
Bergen Sydvesten
Telefon :+4793644883
Mail: tkayser@online.no

Jeg bor i Bergen, på Hop, litt sør for sentrum – like ved
Troldhaugen som var komponisten Edvard Griegs hjem. Jeg
har tre voksne barn, Anne Kristin (44), Tor Fredrik (38) og
Lars Harald (35) og fire barnebarn, Miriam (22), Magnus

(21), Olav (19) og Emma (12).
Jeg er utdannet lærer med musikk, matematikk og spesialpedagogikk som spesialfelt. Har
virket i vel 40 år i skolen, hovedsakelig i Bergen, de siste 20 årene som rektor. I årene 1982
til 1987 hadde jeg mitt virke i Qatar på den norske skolen – disse årene kaller jeg ”Livets
frikvarter”. Hadde mange utrolig gode opplevelser med å bo i et araberland, jeg lærte å
kjenne denne kulturen og folkeslaget. Her var åpenhet og glede hvor du enn snudde deg.
Mine barn fikk med seg en god ballast med respekt for andre folks levesett.
Min store fritidsinteresse har alltid vært kultur. I 1992-1993 hadde jeg permisjon for å lede
det lokale Grieg-jubileet i Bergen og i 1998 var jeg kultursjef i Askøy kommune. Dessuten
har jeg sunget i Bergen filharmoniske kor siden 1976. De to siste årene har jeg vært styrele-
der for Troldhaugens Venner og er med i AU i 17.mai komiteen i Bergen – et fryktelig viktig
verv for en bergenser!
Tidlig på 1990-tallet kom jeg i kontakt med Afghanistan-komiteen. Da jeg var rektor på Mid-
tun skole, fikk vi en vennskapsskole i Gazni-provinsen i Afghanistan. Dette gav både voks-
ne og barn mange fine opplevelser gjennom utveksling av nydelige tegninger og brev. I
1996 fikk jeg besøke landet, en reise som i ettertid virkelig har satt dype spor til ettertanke.
Den gangen var landet glemt av verdens befolkning – de siste 10 årene har vi jevnlig fått
informasjon om tilstanden i landet.
Jeg ble medlem av Rotary i 1999 – en organisasjon som passet utmerket til mine interesser

for andre folks ve og vel, både lokalt og internasjonalt. Her har jeg lært andre yrker å kjenne

og vært del av et godt kameratskap. I Bergen Sydvesten RK har jeg hatt uforglemmelige

opplevelser. Det er derfor en stor glede som guvernør å få dele min begeistring for organi-

sasjonen med resten av distrikt 2250. Mitt ønske er at vi i felleskap skal kunne gjøre hver

andre gode slik at andre mennesker – både lokalt og internasjonalt – skal få en god hver

dag. Det er med ydmykhet jeg går til det frivillige oppdraget jeg har påtatt meg.

Om guvernøren

mailto:paske@broadpark.no
mailto:tkayser@online.no
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Katastrofen på Filippinene
Tyfonen Haiyan rammet Filippinene nå i helgen, med en vind på over 300 km/t. Dette
er den sterkeste registrerte vindstyrken som har rammet fastland noensinne. Forelø-
pig rapporter melder om over 10.000 døde og om lag 12 millioner mennesker som har
behov for nødhjelp. Behovet for nødhjelp er enormt.

Hva gjør ShelterBox?

Da tyfonen rammet Filippinene, var allere-
de et ShelterBox Response Team (SRT) i innsats med hjelpearbeid etter jordskjelvet som
rammet landet i oktober.
Ytterligere to SRT-teams er på vei inn til området. Våre 3 teams vil i den første fasen kon-
sentrere innsatsen i regionene Tacloban, Cebu og Bohol. Det er meldinger om at enkelte
byer i disse regionene har mellom 80 og 90% ødeleggelse.

ShelterBox har allerede levert ut 148 ShelterBoxer og 92 telt. Ytterligere 286 ShelterBoxer
og 250 telt er i landet, og vil bli distribuert de første dagene. 504 ShelterBoxer er sendt fra
forhåndslager i Dubai til Manila og fra samme forhåndslager sendes det også ut 576 telt og
224 ShelterBoxer i de kommende dagene. En ShelterBox inneholder telt og annet nød-
hjelpsutstyr til en familie.

Hundretusener av mennesker på Filippinene er nå hjemløse og uten rent vann eller
mat. Situasjonen er desperat.

Vi trenger din hjelp for å kunne hjelpe ofrene for katastrofen med nødhjelpstelt og
annet livbergende materiell.

Les mer om hvordan du kan hjelpe på www.shelterboxnorway.no

Filippinene trenger vår hjelp.

Hva kan din klubb gjøre?

Red.

Bildene forteller mer enn ord...

mailto:paske@broadpark.no
www.shelterboxnorway.no
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Filipinene
trenger

hjelp...NÅ!

mailto:paske@broadpark.no
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Invitasjon til handicamp 2014
Invitasjonen er nå klar.  Du finner den på hjemmesiden til Distrikt 2250.

http://www.d2250.rotary.no

Nye guvernører 2014-2015
Bak fra venstre: Jan Sverre Hanssen (2260), Svein-Eirik Jensen (2290),

Knut Kvalvågnæs (2305) og Eiliv Moe (2275).
Foran fra venstre: Bjørg Månum Andersson (2310) og Veena Gill (2250).

mailto:paske@broadpark.no
http://www.d2250.rotary.no
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En av de store polioepidemiene i Haugesund var i 1952-54.
Jeg var en av de uheldige og ble lagt inn på sykehus 1. okto-
ber 1953. I forkant hadde en lege tatt ryggmargsprøve på eget
initiativ.! Selv husker jeg ingenting fra denne perioden. I følge
mine foreldre ble jeg bundet fast til senga ettersom jeg
«måtte» ligge stille. Jeg har i alle år lurt på hvorfor jeg ikke
klarer å ligge i sovepose, som andre folk. Dette har jeg aldri
helt skjønt men det kan muligens ha  sin forklaring sett på
bakgrunn av dette.

I tillegg fikk ikke mine foreldre ikke lovt å avlegge meg besøk i de
to månedene jeg lå på sykehus. Kun kontakte meg gjennom en
glassluke. (Ikke verst at jeg er blitt så pass normal som jeg er
blitt).

Samtidig med meg fikk en nabo polio. Jeg ble forholdsvis lett angrepet, fra kne og nedover i
høyre fot. Foten er 2 cm kortere og betydelig tynnere enn den andre foten. Følgelig er
ryggen også noe skjev. Naboen ble enda mindre angrepet.
Det som var ydmykende, i følge mine foreldre, var at de fikk besøk fra helserådet, som
mente at huset var «besmittet». Huset ble derfor røkt ut. Med hva vet jeg ikke, men det skal
ikke forundre meg om det var et eller annet svovelpreparat. Min mor var plagsomt renslig
slik at det å bli stemplet som urenslig var nok ikke lett å fordøye.
Hvordan ble så oppveksten? Fra 10 års alderen ble jeg medlem i et helsesportslag hvor vi
drev med mange forskjellige idretter. Jeg ble der kjent med mange andre personer som
også hadde polio, de fleste mer angrepet enn meg. Dette idrettslaget ble jeg senere også
leder av.
Men det som er interessant å fortelle er hvordan jeg taklet oppveksten med alle de andre
friske ungdommene. Jeg haltet og var av den grunn ikke så rask til beins som mange av de
andre. Da ble jeg jo automatisk en av de siste som ble valgt ut til å være med på fotballaget,
og det var jo fotball de fleste drev på med i Haugesund på den tida. I tillegg var det jo veldig
lett å bli ertet. Navnet ble «haltepinks» i 10-12 års alderen. Det er vel det som kalles for
mobbing det.
Forholdsvis tidlig måtte jeg ta tak i dette. Heldigvis hadde jeg nok ressurser i meg til gjøre
noe med det. Jeg tok to strategiske grep. Den ene var å ta tak i problemet med en gang jeg
ble ertet. Gikk rett bort til vedkommende og tok et skikkelig knyttneveslag.
Selvsagt fikk jeg mye juling, men samtidig gav jeg noen juling, og etter hvert skjønte de
fleste at det var ikke bare, bare å erte meg. Den andre strategien var å satse på idretter
hvor jeg kunne hevde meg, selv med polio. Da ble det svømming, bordtennis (kretsmester)
og buskyting (nasjonale premier). Også keeper på skolens
håndballag
Dette til sammen ble min måte å overleve på. En langsom pro-
sess som gjorde at mine omgivelser ikke så på meg som en
poliopasient.
Etter videregående tok jeg embetseksamen og kompenserte
min  manglende fysiske styrke med teoretisk utdannelse.

En norsk Polio historie

Fortalt av Egil Sundve

Egil Sundve

mailto:paske@broadpark.no
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Internasjonal pris til den norske regjering
Rotary Internasjonal hedret den norske regjering med Polio Eradication Champion
Award for Norges bidrag til en polio fri verden.
Det var nylig avgått helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre som på vegne av
den forrige regjeringen mottok prisen på en Rotary konferanse i Oslo Konserthus lør-
dag 19. oktober.  Rotary etablerte denne prisen i 1995 for å hedre statsoverhoder og
andre som har gitt betydningsfulle bidrag til den globale utryddelsen av polio.  Siden
1980-tallet har den norske regjering bidratt med mer enn 110 millioner dollar til utryd-
delse av polio.
I april ble det kjent at Norge vil støtte planen for å utrydde polio med 240 millioner i 2014, og
at det fortsatt vil bli gitt sterk støtte til det viktige initiativet over de neste fem årene.  Norge
er ledende i å bidra til helse og utvikling i verden, og bidraget til å utrydde polio er et eksem-
pel på Norges generøse vilje til å gi barn i verden bedre helse.   Det var en enorm fremgang
i 2012, og derfor ser man nå en unik mulighet til å lage historie og utrydde polio innen fem til
seks år.
«Blant annet takket være de store bidragene fra den norske regjering er verden i ferd med å
bekjempe polio en gang for alle» sier Carl-Wilhelm Stenhammar, tidligere president i Rotary
Internasjonal.  «Verden må være forent i arbeidet med å sikre at ingen barn skal bli forkrøp-
let av polio».
Tidligere mottagere av denne prisen inkluderer Angela Merkel, Kanseler i Tyskland, Storbri-
tannias statsminister David Cameron, Statsminister Manmohan Singh i India,
President Asif Ali Zardari i Pakistan og FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon.

mailto:paske@broadpark.no
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Til konferansen kom også vise administrerende direktør Bruce Aylward fra WHO, Verdens
Helseorganisasjon.  Han er verdens ledende ekspert på utryddelse av polio, og det er den
første distriktskonferanse han deltar på.  Han ankom Norge fredag og hadde møter i Uten-
riksdepartementet.
Poliomyelitt er en sykdom som utløses ved at et virus angriper nervesystemet og dette kan

føre til større eller mindre lammelser.
Arbeidet mot polio har gjort store fremskritt.  I
1985 fantes polio i 125 land, men i dag finnes
smitten i bare tre land: Pakistan, Afghanistan og
Nigeria.  Det siste året har det også vært utbrudd
av den muskel lammende sykdommen i Somalia,
Kenya og Etiopia.  Dette innebærer at faren for
nye epidemier bare er en flyreise unna.  Men et
lyspunkt er at tallet på nye poliotilfeller i verden er
lavere nå enn for ett år siden.

Arbeidet med global utrydding anses å være i en
sluttfase, men har store utfordringer. Polio viruset

finnes fortsatt, og epidemier har oppstått i land der man sluttet med vaksinasjon.  Hovedut-
fordringen er å nå barn med vaksinasjon i fattige og tett befolkede områder i Pakistan og
Nigeria og i konfliktområder i grenseområdet mellom Pakistan og Afghanistan.  Det kreves
fortsatt stor innsats av det internasjonale samfunn for å nå målet om en polio-fri verden.
Siden Rotary tidlig på 1980-tallet satte seg som mål å utrydde
polio har over to milliarder barn blitt vaksinert. Rotary har sam-
men med WHO, UNICEF, the U.S. Centers for Disease Control
and Prevention and Bill & Melinda Gates Foundation jobbet in-
tenst for å utrydde polio.  Så lenge polio viruset ikke er helt
utryddet er det fare for nye epidemier, og derfor er kampanjen
mot polio forlenget til 2018.

SISTE NYTT!
Polio oppdaget i Israel

Smittsom polio skal ha blitt oppdaget i sør- og sentral Israel mellom februar og august 2013.
Viruset er senere påvist i rutineprøver fra Vestbredden. I et skriv fra Folkehelseinstituttet
som er datert 2. oktober, står det at Verdens helseorganisasjon og EUs smittevernsenter
vurderer risikoen for at det kan innføres poliovirus til Europa som høy.
Så langt er ingen blitt syke av polio i Israel, men nylig ble det påvist 12 personer med
sykdommen i Syria.

WHO sier at de første testene av tilfeller av akutte lammelser i provinsen Deir
al-Zor tidlig i oktober har vist seg positive for to tilfeller av den uhelbredelige
sykdommen. WHO venter fortsatt på de endelige testresultatene. Polio ble
sist registrert i Syria i 1999.

Polio er utbredt bare i tre land i verden – Nigeria, Pakistan og Afghanistan, men enkelt-
tilfeller dukker opp i andre land også fra tid til annen.
Ifølge de siste dataene fra Global Polio Erradication Initiative er det registrert 296 tilfeller av
sykdommen hittil i år i hele verden.
Syria betraktes som sårbart for sykdommen på grunn av den aktuelle situasjonen, med bor-
gerkrig og sviktende helsetjenester. Kilder: (©NTB) (©NTB)

mailto:paske@broadpark.no
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Polio-trusselen bare en flyreise unna
Målet er så nær, så nær, men faren for at den fryktede polio-sykdommen igjen skal få
herje blant barn over hele verden er ikke over. Smitten er bare en flyreise unna oss!
Fortsatt finnes smitten i Afghanistan, Pakistan og Nigeria, og det siste året har det også
vært utbrudd av den muskel-lammende sykdommen i Somalia, Kenya og Etiopia. Men et
lyspunkt er at tallet på nye poliotilfeller i verden aldri har vært lavere enn nå.
Siden Rotary tidlig på 1980-tallet satte seg som mål å utrydde polio i verden er over to milli-
arder barn i 122 land blitt vaksinert. Da Rotary sammen med Verdens Helseorganisasjon
(WHO), UNICEF og U.S. Centers for Di-
sease Control and Prevention startet den
verdensomspennen- de polioaksjonen ble
rundt 350 000 barn årlig rammet av polio. I
fjor ble det registrert 223 tilfeller i hele ver-
den. Så langt regner en med at aksjonen
har avverget 250 000 dødsfall og at fem milli-
oner mennesker har unngått lammelser.
Ved siden av helse- myndighetene i de
fleste land har frivilli- ge rotarianere brukt
hundretusener av timer på å vaksinere
barn. Det har gått med enorme summer
for å komme så langt i arbeidet med å utryd-
de poliosmitten. Blant andre har rotary-
medlemmer over hele verden hittil bi-
dratt med 1,2 milliar- der dollar til aksjonen.

De aller fleste land er nå erklært frie for polio, men så lenge smitten fortsatt befinner seg i
tre land, er faren for nye epidemier bare en flyreise unna. Derfor er kampanjen mot polio
forlenget til 2018. –Vi regner med at verden skal være uten ny smitte i 2015, men at det må
gå tre år fra et område er uten nye smittetilfeller og til det blir regnet som poliofritt. Derfor
skal satsingen går fram til 2018, sier Ingrid Grandum Berget, som er leder av NORFO
(sammenslutningen av de norske rotarydistriktene)
Millioner av barn skal revaksineres, og nye barn skal vaksineres for første gang. Også i
Norge er helsemyndighetene på vakt mot sykdommen som rammet hardt her i landet tidlig
på 1950-tallet, og i statsbudsjettet er det foreslått å øke bevilge til den store kampanjen for
å utrydde polio i verden.
Det er beregnet at det vil gå med rundt 30 milliarder kroner å utrydde polio i verden innen
utgangen av 2018. I denne kampanjen er Rotary, som har som mål å gagne andre, blitt ut-
fordret av Windows-gründeren Bill Gates: For hver dollar rotarianerne gir til polio-
utryddelsen vil Gates-fondet gi to dollar – eller maks 35 millioner dollar pr år.

24. oktober ble det satt fokus på arbeidet med å utrydde polio over hele verden, og
bl.a. har Rotary med sine 1,2 millioner medlemmer i rundt 200 land, opprettet en egen
mulighet til å gi penger til formålet via nettet på www.endpolionow.org

Per Simon Mustvedt

mailto:paske@broadpark.no
www.endpolionow.org
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Klipp fra klubber
Nytt lokalt prosjekt - rosehage på Haukeland Sykehus` tak-

terrasse

Etter idé fra vårt avdøde medlem Britt Hysing-Dahl, er det i sommer blitt anlagt en
rose hage på deler av takterrassen på Haukeland Sykehus (utenfor kantinen). Dette
parkaktige ute området besøkes flittig av pasienter, pårørende og ansatte på
Haukeland Sykehus. Hittil har det vært mest kjennetegnet ved beplantning av typen

"lettstelt eviggrønn" og tilsvarende lite
fargerikt.

Ved å plante rosene har området fått et be-
hørig "ansiktsløft". Det er døtrene til Britt
som nå prøver å føre rosehage prosjektet
videre i hennes ånd.
For å hjelpe dem og sikre den videre eksis-
tensen av dette flotte tiltaket, har Bergen
Sydvesten Rotaryklubb forpliktet seg til å
bidra med regelmessig dugnadsinnsats.
Dermed stilte det, på torsdag den 17. okto-
ber, en arbeidsglad gjeng på 9 rotarianere
for å gjøre "høstonn" i rosehagen. Rosene

stod fortsatt i fin blomst. Bare en var blitt knekt i høststor-
men.

Vi har fylt opp bedene med jord, pakket rosestammene
godt inn i jord, plantet masse løk og gleder oss nå til
mange flotte snøklokker, krokuser, tulipaner og påske-
liljer til våren. Og så håper vi at Einar kan lage mange
fine små treskapninger som kan finne sine plasser i
"furubusk-skogen" der oppe…

Britt sine begravelses gavepenger, Hageselskapet og Rieber-
fondet,  er med og bidrar – så her kan det skje mye på kort tid !

Olafur fra Haukeland sin driftsavdeling var med og fortalte om
arbeidet de gjør og ideene videre; kunst på veggene og i gulvet,
fiskedam, stort staudebed, utvidelse av kantinen osv. Spennen-
de!
Han fortalte også at pasienter og besøkende viser meget stor
interesse for rosehagen (og medisinstudentenes urtehage), det
er som en magnet!
Han ser store utslag på den mentale helse effekten og sjeleplei-
en hos pasientene.  Det å kunne koble ut sykehus verdenen og
ha noe fint å hvile blikket på er uvurderlig. Dessverre er slikt

vanskelig å måle i blodprøver o.l. men det blir mer og mer aksept for dette i fagmiljøene
likevel. Og vår lille dugnad er med å gjøre dette mulig - og inspirerer Olafur og kollegaene

hans videre i deres daglige arbeid - de setter stor pris på vår innsats ☺
Vennlig hilsen
Gisela Kruse
president Bergen Sydvesten RK

Olafur

Flott tiltak og en god idé som også
andre kan bruke.

Red.

Klipp fra klubber
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14.oktober: Guvernør Tove Kayser var på besøk i klubben. Ho deltok i styremøte og fekk eit
innblikk i korleis me driv klubben og kva prosjekt me jobbar med. Seinare på kvelden holdt
ho eit engasjert og inspirerande innlegg på medlemsmøtet. Som takk for besøket fekk ho eit
trykk av Anne Jakobsen overrekt.14.1

Klipp fra klubber
God drift i Austrheim Rotary Klubb

Guvernøren på besøk i oktober

Hyggelig i Austrheim RK
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RYLA 2013
Overbooket RYLA 2013

Årets RYLA-seminar ble gjennomført på Montana Vandrerhjem i Bergen gjennom tre fulle
dager helgen 18. – 20. oktober.
I år opplevde vi faktisk å måtte si nei  til et par klubber som ville melde på kandidater.
Riktignok få dager før seminarstart. Vi var fulltegnet.  26 aktive og engasjerte unge
mennesker i alderen 19 – 27 år, sponset av  17 av distriktets klubber.  Sola RK sendte hele
tre deltakere og Strand RK, Sandnes RK og Arna RK deltok med to hver ! I tillegg fikk vi en
deltaker fra distrikt 2260 og 3 kandidater sponset direkte av egen arbeidsgiver.
Klubbene fortjener honnør for god innsats i år !
Tilbakemeldingene fra deltakerne var generelt meget positive og alt tyder på at de 26
deltakerne reiste hjem med verdifull kunnskap i bagasjen.
Torgalmenning RK
Haktor Øvrevik

mailto:paske@broadpark.no


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

16

PHf til Sigrunn Hjellestad

Under årets distriktskonferanse ble arrangørklubben, Bergen Sydvesten
Rotary Klubb sin kjære Sigrunn Hjellestad, hedret med en vel fortjent PHf.

I begrunnelsen sier klubben blant annet følgende

”Hun er vår "sløyfe-dronning", dvs hun har i mange år sørget for at våre spesiallagde 17.mai
-sløyfer har blitt solgt på bl.a. stands på kjøpesentrene. Selv med opp til to dårlige knær stod

hun flest timer av oss alle på stand - og ingen tilfeldig forbipasserende slapp unna! Og alle
som har stått på stands noen gang, vet hvor stor utholdenhet som trenges for å stå time et-

ter time, år etter år.
Inntektene har gått til prosjektet vårt i Tanzania - skolegang og yrkesutdanning for barn som

har mistet foreldrene pga bl.a. HIV/AIDS.
Og når alle sløyfene var solgt ut i år, brukte hun ikke anledningen til å ta en pause og "hvile
på laurbærene" - nei, hun satt i gang med nytt prosjekt og bestilte sydvester - som nå selges
av klubben vår og er blitt vårt nye "kjennemerke". Fortsatt til inntekt for våre internasjonale

prosjekter.

I tillegg til å brenne for prosjektene våre, bidra hun også med mye "sosial lim" i klubben vår -
fra julekort med personlig bilde til telefoner til sykesengen - ingen blir glemt av Sigrunn!

Som distriktskasserer har hun også vært til umåtelig hjelp.  Hun er alltid til å stole på, engasjert til
tusen for at den gode sak, Rotarys gode arbeid lokalt og internasjonalt, skal ha de beste vilkårene.

Hun er også en herlig og frodig dame som alltid har en festlig kommentar på lur. Klubbmøter og tu-
rer spekkes for eksempel med fornøyelige tilskudd fra den alltid elegante damen. Latteren sitter løst!
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Norges eldste mann og verdens eldste rotarianer…
Carl Falck - 106 år

Fredag 13. september var verdens eldste Rotarianer og Norges eldste mann, Carl Falck fra
Oslo Rotary Klubb, på slottet. Han var på audiens hos H.M. Kong Harald V.

Han feiret 106 års dagen i våres med åpent hus, Brigademusikken og grill.

Falck snakket med Kongen om hans tid som bedriftsleder. Han var med å revolusjonere norsk vare-
handel etter krigen. I nærmere 25 år var han adm.dir.  i Norges Grossistforbund.
Han snakket også med Kongen om vår kommende Distriktskonferanse 19. oktober, og han benyttet
anledningen til å si at han synes det var spennende med Rotarys medvirkning i Ærlig talt seminaret,
for unge yrkesutøvere. Et seminar hvor Kronprisen var taler med tema verdighet.

Carl Falck fikk invitasjon på sin 106 års dag til å være med på årets Distriktskonferanse for D-2310.
Guvernør, Marianne Smith Magelie, gleder seg over at han har takket ja, og Falck vil være med på å
åpne konferansen sammen med henne.

Falck ble rotarianer for 60 år siden og var president i Oslo Rotary Klubb i 1962/63 da daværende
Kronprins Harald ble æresmedlem av klubben. Han ble tildelt Paul Harris Fellow Recognition i 2007.

Carl har prøvd å etterleve Rotarys slagord "å gagne andre".

I den senere tid har han spredt det positive budskap ved å bli gammel via store intervju oppslag i Af-
tenposten, Dagbladet, Dagsavisen, Budstikka, Tønsberg Blad, Forsvarets Forum og fagbladet Hør-
sel. Vært på NRK TV og TV 2 samt på ulike sosiale medier.

Nylig utkom en bok om eldre med forord og nærbilde av Carl Falck på omslaget.
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