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GUVERNØRENS MÅNEDSBREV APRIL / MAI 2014

Kjære Rotary-venner!

Nå har virkelig våren tatt oss her på Vestlandet. Sjelden har vi vel sett bjørken så grønn
allerede i april måned og de japanske kirsebærtrærne i Bergen som vanligvis blomstrer
rundt 17.mai, står i full blomst i andre halvdel av april – en måned for tidlig. Håper likevel at
vi blir forunt en god sommer med sol og varme slik at vi kan nyte dette flotte landet vårt i
ferietiden.

Vi nærmer oss 17.mai og skal feire vår Grunnlov. Mine tanker går ofte til land som ikke har
en så klar og tydelig juridisk plattform som vi har og som vi vel tar som en selvfølge.
Menneskerettigheter, likeverd og ytringsfrihet er tre sentrale områder for et lands stabilitet.
Demokratiet har stått sin prøve hos oss og overlevd godt. Håper dere alle kan få feire vår
nasjonaldag med stolthet over våre eidsvollsmenns bragd samtidig som vi har omtanke for
land som ikke har de godene vi har. Husk at vi alle - i god Rotary-ånd - kan gjennom TRF,
Polioprosjekt og ShelterBox avhjelpe nød der behovene er.

Det er en stor glede å meddele at vårt distrikt kun har mistet 9 medlemmer i løpet av dette
Rotary-året.  Det betyr at mange klubber har fått nye medlemmer og at distriktet vårt er
ganske stabilt i motsetning til mange andre. Neste år vil medlemsverving bli et høyt prioritert
område. Dette er vi gode på, la oss ha som mål at vi kommer på plussiden!

Det er nå kommet til enighet om hvordan den nye Web-løsningen kommer til å bli. Vi
beklager veldig utsettelsen på ca ½ år, men vi har stor tro på at det vil bli en god løsning
både økonomisk og praktisk. Ta kontakt med distriktets utmerkede DICO, Einar Solheim,
einar.solheim@gmail.com eller mobil 90787495 hvis dere trenger hjelp.

Det er svært viktig at klubbsekretærene SNAREST får ført riktig navn på innkomne
president, sekretær og kasserer på medlemsnettet. Hvis dere stusser på hvordan dette skal
gjøres, ta kontakt med vår utmerkede distriktssekretær, Erling Lothe Lie,
erling.l.lie@gmail.com eller mobil 92249185 for råd og hjelp.

10.mai feirer Stryn RK sitt 40 års jubileum. Dette feirer de bl.a. med en åpen konferanse
med tema: ”Er ansvarsfråskriving vår tid si ”problemløysing”? Skriv seniorane frå seg
ansvaret for framtida? Skriv juniorane frå seg ansvaret for notida? Kan ulønna friviljug
organisasjonsarbeid engasjere, eller skal vi overlate til det offentlege å formidle framtida?”
Håper mange – spesielt rotarianere i Sogn og Fjordane – tar turen til Stryn kulturhus denne
lørdagen. Jeg gleder meg i alle fall til sognetursammen med fredsstudent Stephanie
Woollard fra Australia som for tiden er student ved Uppsala universitet og vil besøke
Vestlandet. Hun er en av 10 masterstudenter som får sitt studium betalt av Rotary. Søk på
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www.seven-women.com/   og bli imponert over hva denne unge australske studenten har
fått til i Nepal!

24.mai arrangerer klubber i Stavanger og Sandnes området en Rotary-dag midt i Stavanger
by. Dette er resultat av et fantastisk samarbeid mellom klubbene i AG2-området som også
fikk med seg AG1-området. Her vil klubbene dele ut informasjonsbrosjyrer om Rotary,
fortelle forbipasserende hva Rotary står for, ha underholdning og appeller. Lykke til alle
sammen! Jeg gleder meg.

Rotary i Vest vil gjerne skrive om alt det flotte som skjer – husk å sende bilder og tekst til
Per Ove paske@broadpark.no  og glem ikke å sende stoff Rotary Norden – som nå også
kan fås som nettutgave.

Det er fortsatt stort behov for Rotary-arbeid for Syria og bekjempelse av POLIO:
Klikk dere inn på www.shelterboxnorway.no/rotary.html for oppdatering.
Samtidig må vi være klar over at polio ser ut til å dukke opp på steder som har vært erklært
poliofritt, for eksempel i Syria. Klikk derfor også på www.endpolionow.org for oppdatering.

Ønsker dere alle en fortsatt riktig fin VÅR!

Hilsen
Tove Kayser

DG 2250 2013-2014

Slik så det ut i Kiev august 2012.
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Fellesmøte i Bergen

24. mars 2014 var det stort fellesmøte for fire av Rotaryklubbene i Bergen - Bergen
Sydvesten, Bergen Vest, Bergen Syd og Torgalmenningen. Det var stort frammøte fra

alle klubbene. I alt hadde cirka sytti medlemmer funnet veien til Pentagon-salen i
Rekstensamlingene for å ha sosialt samvær og å lytte til krigsveteranen August

Rathkes foredrag om krigstiden i Bergen.

De fire presidentene Vibecke Mehn-Andersen (Bergen Syd RK), Gisela Kruse (Bergen Sydvesten RK), Richard
von Volkmann (Bergen Vest RK) og Berit Margrethe Andersen

(Torgalmenning RK) ønsket velkommen.

Etter hvert ble ordet gitt til August Rathke. Han var født i
1925, og var med andre ord tenåring gjennom krigsårene.
Likevel kom han til å spille en betydelig rolle i motstandsbe-
vegelsen, som redaktør for den illegale avisen Fortroppen
og som leder for aksjonsgruppen Saborg. I januar 1945 dro
han til England for å få militær opplæring, og ble medlem av
Kompani Linge. I ettertid er han blitt høyt dekorert for inn-
satsen.

Radioen spilte en viktig rolle under krigen, fortalte Rathke.
BBC-sendingene betydde enormt mye, men tyskerne øns-
ket ikke at nordmennene skulle høre disse sendingene, og
radio ble forbudt alt fra august 1941. På en gamlehjemsfo-
rening var det imidlertid noen som fant ut at de kunne lytte
på radio til en tysk lotte som bodde der, mens hun var på

Tekst og foto:  Erling Lothe Lie
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vakt. August, 17 år gammel, var med og lyttet, skrev ned nyhetene på små lapper, og kunne
dermed spre opplysninger fra sendingene.

Lapper fra dette havnet til slutt hos en som het Erling Mikkelsen, som inviterte August hjem
til seg. Der hadde de en diger moderne radio, som de hadde dekket til med et teppe. Erling
var med i kommunistenes organisasjon, og hadde forbindelse til Friheten i Drammen. Radi-
oen fikk August ta med seg hjem, plassere i en vedbinge i kjelleren og dekke den til med
vedkubber. Jobben ble å lytte til sendingene, skrive nyhetene på små papirlapper og spre.
Høsten 1943 ble han med i en marxistisk studiesirkel, og der traff han flere kommunister
som hadde til oppgave å danne en sabotasjeorganisasjon. August fikk da i oppgave å re-
kruttere til denne. Han fikk også bruke en stensilmaskin for å skrive, trykke og spre en ille-
gal avis.

I februar 1944 ble han kalt inn til rektor på skolen, hvor han fikk vite at to av de han hadde
samarbeidet med, var arrestert den natten. Rathke måtte derfor gå i dekning så raskt som
mulig, og i nær et år flyttet han fra sted til sted i byen. I alt bodde han hos 37 forskjellige fa-
milier. Han fortsatte sitt illegale arbeid frem til han reiste til England.

Rathke reflekterte i sitt foredrag over den spesielle situasjonen Norge hadde under krigen,
og om forskjellen mellom Nor-
ges og Danmarks status.
Først og fremst takket være
kong Haakons nei til å overgi
seg og til å abdisere, fortsatte
Norge å yte motstand, først i
et par måneder her til lands,
siden ved å alliere seg med
Storbritannias styrker og fort-
sette kampen derfra. Hadde
Storbritannia gitt seg i
1940/41, ville hele Europa ha
tapt, men fordi britene fortsat-
te å kjempe, ble det etter
hvert slik at også USA kom
med i kampen mot nazistene,
og senere også Sovjetunio-
nen.

Kong Haakons nei, først på
Elverum, og siden fra London,
var etter Rathkes mening av-
gjørende for at motstandsvil-
jen i Norge ble så sterk. Man
tok avstand fra nazistenes
tankegods, deres sensur, tor-
tur, maktbruk, brutalitet, rase-
diskriminering, ensretting av
tankegangen. For å vise mot-
stand kunne man bruke enkle
symboler som en binders i
jakkeslaget (= samhold) eller
en kam i lommen (= vi greier
oss).

Fakta om August Ratke:
August Rathke (født 1925) er en norsk motstandsmann som var aktiv under

andre verdenskrig.

Under krigen var Rath-
ke leder for den kom-
munistiske motstands-
bevegelsens ungdoms-
bevegelse i Bergensom-
rådet. Han var også
redaktør for NKPs ille-
gale avis Fortroppen.
Lokalt samarbeidet
kommunistene og Mil-
org, og Rathke ble leder
for organisasjonens
aksjonsgruppe Saborg.

24. januar 1945 dro han til England for å få opplæring. Der ble han medlem av
Kompani Linge.
Etter krigen deltok han i Norges Kommunistiske Ungdomsforbund og sto i
1946 som redaktør for NKUs tidsskrift Unge
Viljer.

Senere ble han aktiv i Arbeiderpartiet og etter hvert et framtredende med-
lem.
Fra 1960 var han i flere perioder medlem av Bergen bystyre og formannskap.
Fra 1984 til 1995 var han medlem av Hordaland fylkesting og fylkesutvalg.
Han ledet også Arbeiderpartiets gruppe på fylkestinget.
Rathke er også blant dem som har blitt æresmedlem i partiet.

Etter krigen studerte Rathke juss, og ble cand.jur. i 1951.
Han var byrettsdommer fra 1975 til 1984, og byrettsjustitiarius i Bergen fra
1984 til 1995.

Han har arbeidet hos Fylkesmannen i Bergen, vært rådmann i Laksevåg og
kommunaldirektør i Bergen.

Fra 1975 var krigsveteranen Rathke redaktør av Lingeavisen.
Rathke er tildelt Kongens fortjenstmedalje og Deltagermedaljen og er æres-
medlem av Bergens Forsvarsforening
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Men selv om de aller, aller fleste nordmenn var imot nazismen, fantes det de som jobbet for
tyskernes sak, og noen av dem var angivere som infiltrerte grupper i motstandsbevegelsen
og sørget for at de ble «rullet opp», f.eks. Marino Nilsen fra Rinnan-banden, som sørget for
at Kristian Stein-organisasjonen ble rullet opp.

I Bergen ble krigsfanger brukt til å bygge Bruno-bunkeren i Laksevåg. Denne ble etter hvert
et viktig bombemål, og i et raid som ikke gikk helt etter planen, ble 67 barn drept på Holen
skole. Bergen hadde i det hele tatt store tap, størst av alle de norske byene under krigen.
377 ble drept, 6000 skadd. I tillegg ble mange drept i konsentrasjonsleirer og til sjøs. I den
store eksplosjonen på Vågen ble Rosenkrantztårnet, kommandantboligen og Håkonshallen
ødelagt. 8. mai 1945 kapitulerte tyskerne. Selv om de her i Norge var overlegne militært og

personellmessig, gikk kapitulasjonen gikk verdig for seg, og tysker-
ne opptrådte meget disiplinert.
Etter August Rathkes foredrag kunne distriktsguvernør Tove Kay-
ser fortelle at en overraskelse ventet.

Paul Harris til Grete og Bernt
Det ble nemlig delt ut hele to Paul Harris Fellowship utmerkelser.
Først delte guvernøren ut en PHF fra distrikt 2250 til Bernt D. Som-
mersten som takk for stor innsats gjennom mange år som assiste-
rende guvernør i Bergen. Dernest delte hun og Bergen Syd RK sin
president Vibecke Mehn-Andersen ut en Paul Harris med safir til
Grete Sæbøe for utrettelig arbeid både i klubben og for distriktet.
Det vanket mange og vel fortjente godord til begge de to, i tillegg til
varm og langvarig applaus fra de fremmøtte.
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EMBARGOED UNTIL 16:30 IST / 11:00 AM GMT / 7:00 AM EST on 27 March 2014

Statement from the Global Polio Eradication Initiative on Polio-Free Certification
of the WHO South-East Asia Region

WHO SOUTH-EAST ASIA REGION OF 1.8 BILLION
PEOPLE DECLARED POLIO-FREE

The Global Polio Eradication Initiative (GPEI) today congratulates the countries in the South-East Asia Region
of the World Health Organization (WHO) on being certified polio-free, a historic milestone in the worldwide
effort to end polio and realize the broad benefits eradication will bring. The 11 countries in the region –
Bangladesh, Bhutan, Democratic People’s Republic of Korea, India, Indonesia, Maldives, Myanmar, Nepal, Sri
Lanka, Thailand and Timor-Leste – are home to 1.8 billion people and represent the fourth of six WHO re-
gions of the globe to be officially certified polio-free.

India, once deemed the most difficult place to end polio, recorded its last case on 13 January 2011, enabling
completion of regional certification. Other countries such as Sri Lanka, Maldives and Bhutan have been polio
-free and waiting for this day for more than 15 years.

Ending polio in these countries forged strong systems that are now being used to advance other health pri-
orities. In Bangladesh, immunization coverage for essential vaccines (diphtheria-tetanus-pertussis) rose from
82% to 96% between 2000 and 2012, in a period of intense polio eradication activity; in Nepal, the rate went
from 74% to 90%. Some countries have expanded their high-performing polio surveillance networks to track
other vaccine-preventable diseases such as measles, neonatal tetanus and Japanese encephalitis.

South-East Asia’s remarkable achievement in ending polio was made possible by unprecedented commit-
ment from governments to hold high-quality vaccination campaigns that reached a cumulative total of 7.5
billion children over 17 years, in every home from the busiest city street to the remotest rural corner, with
the dedication of millions of community health workers and volunteers. Between 1995 and 2012, the polio
programme conducted 189 nationwide campaigns across the region and administered more than 13 billion
doses of oral polio vaccine.

The region’s accomplishment marks a vital step toward the GPEI’s goal of delivering a polio-free world by
2018. Innovative approaches and new partners are driving global progress against a multi-year plan to stop
transmission, improve immunization rates and make a lasting impact on child mortality. However, this pro-
gress is at risk unless polio is ended in the three countries where it has never been stopped: Afghanistan,
Pakistan and Nigeria. Recent outbreaks in the Middle East and the Horn of Africa are stark reminders that
polio anywhere is a threat everywhere. Until polio is stopped in the remaining three endemic areas, all coun-
tries need to maintain sensitive surveillance and high immunization rates to rapidly detect any importation
of poliovirus and minimize its impact. Now that 80% of the world’s population lives in regions certified polio-
free, the goal of eradication is closer than ever.

The Global Polio Eradication Initiative is a public-private partnership led by national governments and spear-
headed by the World Health Organization (WHO), Rotary International, the US Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF), with support from the Bill & Melinda
Gates Foundation. In 1988, when the GPEI was launched, more than 350,000 children were being paralyzed
or killed by polio each year. That figure has been reduced by 99.9%: in 2013, 406 cases of polio were
reported.
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mars arrangerte Askøy RK åpent møte.  Noe som resulterte i
fullt hus.  Frank Årebrot trollbandt forsamlingen med sin unike
formidlingsevne og sin treffende humor. Etter foredraget ble
han takket med bøker og den såkalte ”Rotary-posen”.

Fullt hus da Frank Årebrot
gjestet Askøy Rotary Klubb-
med foredraget ”Indre sam-
hold - ytre partisplittelse”.
Årebrot har i mange år vært
en ettertraktet gjest i klubbe-
ne i D2250.  I 2013-14 har
han besøkt en rekke klubber
med ulike foredrag.  Den 27.

Populær gjest i
Rotaryklubbene
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Denne kvelden på NUI var det godt oppmøte, og det var et spennende "dypdykk" i dykker-
nes verden og beredskapen for mottak i tilfelle uhell på dykkerfartøyer. Utrolig hva mennes-
kekropper kan utsettes for og hva teknikken kan få til! Og at det også i dagens hightech-
verden er behov for gode håndverkere som kan sveise på havets bunn.

Sikkerheten for dykkerne i dag er så bra, at de brukes på lik linje som roboter. Men en av
forutsetningene for denne sikkerheten er tilgang til mottaksanlegg som NUI (som dekker
hele nordsjøområdet), som kan ta imot overtrykks livbåter fra dykkerfartøy med dykkere i
tilfelle havari på dykkerfartøyet. Livbåten med dykkerne inni blir koblet på trykktankene på
NUI som fungerer som "leilighet" for dykkerne, og som så "dekomprimeres" tilbake til nor-
male trykkforhold, en prosess som kan ta flere dager.

I tillegg tilbyr NUI fasiliteter til å trykkteste utstyr og mannskap og undervannsarbeid.

Det var administrerende direktør Jens
Chr. Terjesen som guidet oss på dette
spennende bedriftsbesøket. Vi takker
ham og hans britiske medhjelper for at
de gav oss denne interessante opple-
velsen.

Bergen Syd-vesten på besøk hos NUI

Fakta om NUI
NUI AS

NUI AS (Norsk Undervannsintervensjon) forsyner sub-
sea-industrien med et bredt spekter av produkter og
tjenester; fra avansert forskning, hyperbar mottaks-
beredskap og ytelsestesting til engineering, kurs og

trykk- og utstyrstesting.

NUIs målsetning er å være en ledende bidragsyter til
sikkerhet og lønnsomhet innen bemannede og ube-
mannede intervensjoner, basert på   unik kombina-

sjon av menneskelige ressurser og spisskompetanse.
NUI har base på Laksevåg i Bergen. De disponerer et
34 mål stort område ved sjøen, der de i mer enn 30

år har samlet unik kompetanse, erfaring og fasiliteter
innen undervannsteknologi.

I dag fremstår NUI som et kraftsenter for aktiviteter
under vann, med et tjenestetilbud som blant annet
omfatter hyperbar mottaksberedskap, forskning og

fysisk testing av personell og utstyr.

NUI har et tett samarbeid med internasjonale nett-
verk, noe som gir tilgang til ekspertise innen et bredt
spekter av fagområder. Slik blir NUI stadig bedre rus-

tet til å løse de mangfoldige utfordringene til sine.

Norsk Undervannsintervensjon as
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KLUBBSAMARBEID del 2
Sotra Rotary Klubb og Askøy Rotary Klubb samarbeider om
renoveringsprosjekt på Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar

(se forrige nummer av Rotary i vest)

Sotra RK og Askøy RK har diskutert samarbeid i flere presidentperioder.   Nå har vi funnet
vårt felles prosjekt: Renoveringsprosjektet på Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar. Vi har
etablert et samarbeid med Internasjonal avdeling på Haukeland Sykehus, og sammen har vi
nå finansiert og fått gjennomført fase 2 av prosjektet (se forrige nummer). Våre erfaringer så
langt er utelukkende positive.  Internasjonal avdeling på Haukeland Sykehus styrer samar-
beidet med hospitalet med profesjonell og sikker hånd, og vi ser at hver krone kommer frem
og skaper fantastiske resultater.  Arbeidet utføres av lokal entreprenør, og dette skaper et-
terlengtede arbeidsplasser på stedet.  Nå utvides prosjektet og Askøy Fenring Rotary Klubb
og Bergen Rotary Klubb blir med.
Torsdag den 8. mai var en delegasjon fra Zanzibar på besøk i Askøy Rotary Klubb sammen
med representanter for Haukeland Universitetssykehus og Sotra Rotary klubb.  Direktør Dr.
Jamala Taib orienterte om sykehuset og om prosjektet betydning.  Her kan vi virkelig utgjø-
re en forskjell og redde liv.  På neste side følger en ny rapport om prosjektet.

Inspirerende møte
Dr. Jamala viste bilder
og fortalte om pro-
sjektets betydning for
menneskene på Zan-
zibar og for de ansat-
te på sykehuset.  Her
kan vi bidra til å redde
liv.

Foto: Per Ove Askeland
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Rotarysamarbeid med Haukeland Universitetssykehus om renove-
ring av sykehus på Zanzibar.  Fortsettelse fra forrige nummer.
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Les og se bildene av de flotte resultatene.  Samarbeid om prosjekt gir store
muligheter.  Nå fortsetter prosjektet til hele sykehuset er ferdig renovert.

Sotra Rotary Klubb, Askøy Rotary Klubb, Askøy Fenring Rotary Klubb,
Bergen Rotary Klubb.
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Fortsettelse av renoveringsprosjektet – fase 3 og 4
Fase 3 og fase 4 av prosjektet er allerede i planleggingsfasen. Fase 3 vil bestå av renove-
ring av de delene som gjenstår ved male medical ward, som gang/trappeoppgang og kjøk-
ken for pårørende. Fase 4 er renovering av toalett og dusjfasiliter ved female medical ward.
Vi er svært takknemlig for at Askøy Rotary Klubb og Sotra Rotary Klubb har besluttet å støt-
te også fase 3 og 4 av renoveringsprosjektet.  Nå er og Askøy Fenring og Bergen RK med.

Alle bilder er tatt av Njål Husøy, Solveig Hansen, Skjalg Klomstad og Melissa Jørstad

FØR

ETTER
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Utdrag frå Dale Rotary Klubb sitt månadsbrev for mars 2014

PETS  08. mars

Presidenten hadde laga eit fyldig referat
frå møtet. Dette vil bli arkivert. Her skal vi
ta med eit sammendrag.
PETS vart halde på THON Hotel Bergen
Airport.  Frå Dale RK møtte presidenten
og vårt nyaste medlem Harald Kvamme.
Viktig at ein lærer Rotary å kjenna. Semi-
naret starta fredag 7.mars og varte til søn-
dag 9.mars.

Grunna stram økonomi valde klubben å delta
berre ein dag og slapp då  kostnader til over-
natting og festmiddag. Det var sett opp eit

stramt og interessant program. DG Tove Kay-
ser åpna møtet. Deretter hadde innkomande DG 2014-
2015 ei kort innføring om sine planar for sitt guvernørår.
Etter kaffipausen var det gruppearbeid. Gruppeleiar var
Jostein By frå Førde. Han er innkomande DG for 2015-
2016.

Alle medlemmane i  gruppa fortalde frå sine klubbar, kva  aktiviteter dei hadde,
korleis dei jobbar, kva som var vellukka og kva dei sleit med. Innkomande presi-
denter la fram
planane for året sitt og korleis dei skulle nå dei.

Her tar vi med  tema frå Per Hylander sitt foredrag: Utfordringar  for komande år
for distriktet og klubbane.
Omdømmebygging, større satsing/prosjekter på tvers av klubbane. Klubbane vil
bli målt på aktivitetane og innhald i programma. 3-minuttar vart nevnt som viktig

på møtene. Han lanserte noko han kalla Elevatortale. Det vil sei at dersom nokon ser nåla vår og spør kvifor vi
er medlem i Rotary, skal  vi kunna svara på dette i ein heis mellom etasjane.
Vi bør bli Better, Bigger, Bolder. Vi må analysera noverande situasjon og ha ein visjon.

Vi avslutta med Paneldebatt der tre av gruppelederne hadde innlegg med oppsummering av resultata frå
gruppene.
Det vart også sett fokus på korleis ein kan implementera temaet for det komande året:
Light up Rotary, gjera  Rotary  og det organisasjonen står for kjent. Gjera godt for andre og la Rotary gjera livet
lysare.
Presidenten har fylt ut skjemaet ”Utfordringer for distriktet og klubbene”, samt skjemaet ”President/sekretær og
kasserers oppgaver”.

Dette er arbeidsdokument som vi må forholda oss til og oppdatera best mogeleg.

DGN Jostein By - Førde
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