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Vel gjennomført PETS og RYLA! 
 

Jeg vil gjerne få takke Karmøy Rotary Klubb for et vel gjennom-
ført og suksessrikt PETS. De tilstedeværende fikk godt innblikk i 
de oppgaver de skal ta fatt på i rotary-året 2019-20. For mange 
var dette kanskje nytt stoff, men med de fantastisk gode kreftene 
som var tilstede er jeg sikker på at opplevelsen var god. Det å 
komme sammen på denne måten gir jo alle en boost og en  
inspirasjon som gjør opplevelsen rik. Jeg er sikker på at de pla-
ner og strategier som nå skal legges rundt om i klubbene for 
2019-20 vil ha med seg svært mange elementer fra PETS. 
Jeg vil også få takke Torgalmenning Rotary Klubb for vel gjen-
nomført RYLA. Igjen klarte de å skape et fantastisk godt opplegg 
for studentene i tradisjonsrike Fjordslottet Hotell i Fotlandsvåg. 
Rapporten fra årets RYLA er udelt positiv og strålende. Den  

beste testen på det er når kandidaten kommer tilbake til klubben med smil om munnen og 
takker for at han/hun fikk være med. 
  

Distriktsguvernør 2021/22 
 

Distriktsguvernør 2021/22 DGNN (District Governor Next 
Nominee) er valgt.  
Claus Erik Feyling, fra Sokndal RK i AG1-området, har takket 
JA til å bli guvernør i D2250 for året 2021/22. En dedikert og 
kunnskapsrik rotarianer som vil bli en god mann for klubbene 
og Distriktet. Formelt ble Claus valgt på Distriktsmøtet under 
PETS 2019.  
Vi ønsker deg velkommen ombord Claus!! 
Styret i D2250 vil gratulere Sokndal RK med oppdraget som 
vertsklubb for DG 2021/22. 
  

Hva gjør vi i Rotary? 
 

Samlet i rotary gjør vi alle en fantastisk jobb.  
Vi gjør hverdagen lettere for mange, gjennom små og store tiltak, eller bare å være der for 
hverandre. 
 

Vi arbeider for fred og forståelse – å forstå hverandres kulturer, - å forstå hverandres 
verdier, - å forstå hverandres ståsted i livet. 
 

Vi arbeider for en bedre helse der det trengs. PolioPluss er et gigantisk program som Ro-
tary har lyktes med. Vi har rent vatn-program, - vi har mor/barn helse-program der D2250s 
‘10000 Happy Birthdays’ er et lokalt flaggskip, - vi har mange små helsetiltak både lokalt 
og globalt. 
 

Vi arbeider for utdanning og kunnskap. Små og store prosjekter både lokalt og globalt 
som gir alle involverte en større forståelse og toleranse. 
 

Vi arbeider for et bedre klima – klimaendringer er den største trusselen vi har hengende 
over oss. 
Dette gjør vi, enten samlet i store prosjekter, eller i mindre prosjekter i klubbene. Klubbe-
ne, - medlemmene – er den viktigste ressursen innen Rotary. 
  

Klubbutvikling. 
 

Jeg nevnte i forrige månedsbrev at et fellestrekk i klubbene er utfordringer i forbindelse 
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med medlemsutvikling, så på det feltet må det arbeides systematisk i alle klubbene.  
Det er viktig at Rotary vokser, at klubbene vokser, at vi blir flere som deltar, - at flere vil 
delta og vil noe mere for fellesskap og for hverandre. 
Vi må få flere yngre inn i vår organisasjon. Yngre med ideer som ligger nærmere tiden vi 
lever i. Så får vi tåle at klubbene kanskje endrer seg, at møteformen endrer seg, at Rotary 
endrer seg.  
Endringer skjer fort i dagens samfunn. Ser vi på alle de nye yrkene som er i dagens  
samfunn finner vi ingen i aldersgruppen over 45 år som innehar dem. Verdt å tenke  
gjennom? 
 

Vi skal se klubben i et perspektiv 3 – 5 år framover. Hvor er klubben din da? 
Vi skal se våre prosjekter framover. Følger vi opp våre ideer? 
Vi skal ha tanker om hvordan vi etterlever Rotarys ideer. Har vi innsikt i alt Rotary står 
for? 
Vi skal sørge for at klubben vår, og Rotary, lever et minst like godt liv om 5 år. Har vi tan-
ker for dette? 
 

For å få dette til MÅ klubben din ha en god strategiplan. Strategiplan som viser klubbens 
retning de neste 3 – 5 år, og som gjerne er dynamisk. OG FØLG DEN OPP!! 
 
I tillegg til et økonomibudsjett må klubben også sette opp et ressurs-budsjett. Hvor mange 
nye medlemmer trenger vi kommende år? Hvilke prosjekter skal/kan vi gå inn i? Hva skal 
vi gjøre lokalt? Hva skal vi gjøre globalt? Hvor får vi midler til å gjøre det vi ønsker? 
 

Dette blir alle innkommende presidenter, sekretærer og komitelederes store oppgave  
resten av dette rotaryåret. Få på plass eget planverk. Da driver klubben seg selv og arbei-
det blir så mye lettere. 
  
For de nåværende Styrene og komiteene i klubbene er det nå alt planverk skal evalueres. 
Har vi fått til det vi ønsket og det vi satte oss fore? Kan vi bruke tiden framover mot 30.06. 
til å nå årets mål? 
 

For alle innkommende Styrer og 
komiteer ønsker jeg alle lykke til 
med godt planarbeid for året 2019
-20. 
 

Vennlig hilsen 

Arild 
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FLOTT PETS I HAUGESUND     

 

 

Ca. 80 delegater, ledsagere, arrangører og gjester var tilstede på Scandic Maritim 

Hotel, Haugesund da åpningen av årets PETS fant sted lørdag morgen den 9. mars.  

Da hadde de tidligst fremmøtte allerede fredag kveld vært samlet til visningen av 

filmen om Haugalandet og påfølgende, nydelig middags buffet. 
 

 

 

Etter en god frokost var det tid for samling i plenumssalen og offisiell åpning ved  

presidenten i Karmøy Rotary Klubb, Synnøve Johansen. Ordfører i Karmøy kommune, 

Jarle Nilsen var neste taler og som ordførere flest hadde også han riktig så gode tale-

gaver.  Disse brukte han til markedsføring av den flotte kommunen og hilsen til de  

fremmøtte. 

DG Arild Dale var neste  

hilsningstaler og han benyttet 

anledningen til å snakke om 

Rotary mot fremtiden, strategi-

planen, medlemsutvikling og 

betydningen av arbeid med 

rekruttering. 

Inspirert av møtet med RI pre-

sident elect, Mark Daniel 

Maloney på International Assembly, den såkalte guvernørskolen i San Diego, bragte DGE 

Odd Henning Johannessen videre budskapet om at Rotary skal «være en drivkraft når det 

gjelder å skape endring».  «Vi skal gjøre godt i verden og i lokalsamfunnene», sa han og 

presiserte at Rotary også må utvikle seg i takt med samfunnsutviklingen. 
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Neste post på programmet var Tove Kaysers foredrag om Rotarys historie, verdier og 

klubbenes plikter og friheter.  Dette er viktig repetisjon for alle rotarianere. 
 

Rotary Foundation er ofte kalt «Rotarys Utviklingsbank».  PDG Johannes Hausken orien-

terte blant annet om fremgangsmåten og prosedyrene for å oppnå støtte til District Grant 

og til Global Grant. 
 

Etter en god pause med forfriskninger var det PDG Laila Lerum sin tur. Laila hadde opp-

gaven også i år, med å foredra om ledelse av Rotary Klubben under tittelen; 

«Presidentens oppgaver og ansvar» - og med undertitlene, «Å lede klubben inn i fremti-

den – om presidentens rolle som motivator og leder – hvilke verktøy har vi?».  
 

Neste tema var, «Hvordan engasjere klubben i arbeidet med å bygge et inkluderende 

klubbmiljø som fremmer medlemsutvikling og prosjektaktivitet lokalt og internasjonalt?».  

Sentrale spørsmål i utviklingsarbeidet av enhver klubb.  Samtidig spørsmål som bør tas 

videre inn i den enkelte klubb til drøfting.  De klubbene som ikke var representert på årets 

PETS gikk glipp av verdifull læring til nytte i planleggingen av neste rotaryår. 
 

Arbeidet med strategi for å videreutvikle distriktet og distriktets klubber ble så presentert 

som tema for det påfølgende gruppearbeidet som foregikk over to økter med oppsumme-

ring ledet av Laila Lerum.  Mange ideer og gode forslag ble presentert, og deretter samlet 

inn i skriftlig form til videre bearbeidelse. 
 

De neste to foredragene handlet om kommunikasjon og bruken av kommunikasjons-

kanaler – begge deler ledelsesredskaper og verktøy i ledelse av klubb og distrikt.   
 

DICO Einar Solheim viste hvordan NORFO sidene er bygget opp, hvordan man kommer 

inn på medlemsnett, hvordan man setter i gang utvikling av klubbens hjemmeside, hvor-

dan man kommer inn på «My Rotary» og får tilgang til RI´s logosider m.m. 
 

Undertegnede hadde bl.a. følgende tema; Hva er kommunikasjon? Intern, Ekstern, Om-

dømmebygging og PR – Synliggjøring, Merkevarebygging, Kommunikasjonskanaler og 

Sosiale medier m.m.   

Viktig budskap var og knyttet til betydningen av god plan-

legging.  Både av Rotaryåret (med årshjulet), hvert enkelt 

møte og av komiteenes arbeidsoppgaver.  I dag er det vikti-

gere enn noensinne at klubbene tar i bruk mediene – også 

de sosiale mediene – til å synliggjøre klubbenes arbeid og 

til å bygge klubbenes omdømme slik at hjemmesider,  

facebooksider og medieomtale kan 

legge grunnlaget for fremtidig rekrutte-

ring.  I dette arbeidet må man og kjen-

ne til hvordan man får tilgang til RI´s 

Brandsenter og alle RI´s sider med 

hjelpemidler.  Min appell til klubbene 

er og at klubbene må etablere system for deling av informasjon.  En 

kommunikasjonskomite som tar bilder og skriver referater samt deler 

dette med Rotary i vest etc. 
 

Foredragene fra PETS er nå tilgjengelig på Distriktets  

hjemmeside. 
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  Etter en kort pause med tilgang til kaffe og te fikk delegatene stifte bekjentskap med  

Torstein Nilsen som orienterte om Shelterbox som en satsning 

i Rotary. 
 

Rolf Thingvold fra Førde Rotary Klubb, har hatt medansvar for 

ungdomsutvekslingen de siste årene.  Han tok oss med på en 

orienteringsreise om ungdomsutveksling, Round trips og sum-

mercamps, samt ungdomskontakt og Georgiastipendet.  Så 

fulgte en kort presentasjon av RYLA i D 2250, et viktig bidrag 

til utvikling av unge lederspirer. 
 

Fra 16.45 fortsatte PETS med strategimøte for styret, AG´er og 

komiteledere, mens presidenter og sekretærer hadde egne 

sesjoner der presidentene fikk mer informasjon om mål og planer for 2019-20, gjennom-

gang av deler av Håndboken samt litt om betydningen av videre planlegging.   

Sekretærene 

fikk en gjennom-

gang av viktige digitale verktøy til bruk ved rapportering, 

bruk av medlemsnett m.m. samt mål og planer. 
 

Omsider kunne slitne rotarianere slappe av noen minutter 

på rommene 

sine før de 

igjen møttes.  

Denne gang 

til aperitiff og 

musikalsk 

underhold-

ning ved flin-

ke og fløyte-

spillende 

elever fra Karmøy kulturskole. 
 

Middagen som fulgte, sto til toppkarakter, med en  

nydelig skalldyrsuppe som forrett, påfølgende  

okse indrefilet som var mør som smør, og en  

dessert-avslutning i samme stil.   
 

Rotarianere har ofte vist seg å være mestere i å 

 

 

 

 



Månedsbrev for Distrikt 2250.  Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (poaskel@gmail.com) 

8 

FLOTT PETS I HAUGESUND     

 

underholde hverandre.  Denne kvelden 

fikk vi den ene «høydaren» etter den 

andre.  Fortellerkunsten, for ikke å si 

verbalekvilibrismen, skapte  

rekord i lattersalver og smil.   

DG Arild Dale  

benyttet anledningen under festmiddagen til å dele ut noen diplomer.  Lund Rotaryklubb 

fikk bl.a. diplom for å ha passert 50 år som klubb. Mottaker på vegne av Lund Rotaryklubb var 

 

 

Claus Feyling takket for maten 

AG Bjørn Rismyhr forteller vitser og gode historier 

God stemning under festmiddagen 



Månedsbrev for Distrikt 2250.  Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (poaskel@gmail.com) 

9 

FLOTT PETS I HAUGESUND     

Mange barn fikk sko og klær fra Askøy RK og sponsorer 

Børild Grøsfjeld.   
 

 

En strålende kveld og en flott start for arbeidet med forberedelser til neste rotaryår. 

Etter en frokost til terningkast 6, 

var det igjen klart for plenums 

samling.  DGE Odd Henning Jo-

hannessen åp- net, før DG Arild 

Dale loset for- samlingen gjen-

nom distrikts- møtet der bud-

sjett og regn- skap ble gjen-

nomgått.  

Et annet viktig punkt var valg av 

guvernør for 2021-22.  Forslaget på Claus Feyling 

fra Sokndal Ro- tary Klubb ble vedtatt til stor applaus. 

Medlemsutvikling i D2250 var så i fokus ved Odd Henning Johannessen og Rolf Thingvold 

før avslutningen av PETS 2019 formelt.  Vi ble til slutt alle ønsket velkommen til distrikts-

konferansen 4. – 6. oktober på samme sted.                                                 Per Ove Askeland 
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 10.000 Happy Birthdays  

“10.000 Happy Birthdays by Rotary” –  
jordmødrene er på kurs i Malawi og Zambia 

 

I ei tidlegare utgåve av Rotary Vest vart det gitt informasjon om oppstarten for “10.000 Happy Birthdays by 
Rotary” i både Malawi og Zambia. 
 

Som oppnemnd prosjektkoordinator i Distrikt 2250 såg eg at det var nokre utfordringar med kommunika-
sjonen, og etter mange års erfaring med partnerskapssamarbeid mellom Jølster kommune og Mpulungu 
kommune i Zambia visste eg at det er viktig med «face-to-face»-kommunikasjon og direkte dialog i slike 
samarbeidssituasjonar.  Derfor var det viktig å kunne møte partane i Zambia og Malawi ansikt-til-ansikt.  Eg 
la fram ei grovskisse for eit besøk i Zambia og Malawi, med vekt på bl.a. dette: 
 

- Å møte nokre av dei personane some r direkte involverte i prosjekta i Zambia og Malawi,  
- Å drøfte spørsmål av felles interesse omkring prosjekta, 
- Å drøfte gjensidige forventningar, 
- Å drøfte metodar for å løyse mogleg usemje mellom partane, 
- Å få førstehands inntrykk frå framdrifta i dei to parallelle prosjekta, 
- Å gi meg betre grunnlag for informasjon til Distrikt 2250 og Rotaryklubbane våre, medrekna  

fakta / opplevingar og foto, bl.a. til publisering i Rotary Vest og Rotary Norden. 
 

Ettersom Distrikt 2250 framleis har midlar på konto, øyremerkte til «10.000 Happy Birthdays» i Zambia og 
Malawi, tok eg også sikte på å få drøfta mogleg utviding til eit tredje prosjekt i eitt eller begge landa. 
 

Dato for reisa vart omsider fastsett, og eg gjorde avtaler med dei to vertsklubbane, Lusaka Central Rotary 
Club i Zambia og Bwaila – Lilongwe Rotary Club i Malawi, og med den internasjonale jordmorføderasjonen 
(ICM) som igjen samordna opplegget med dei nasjonale jordmororganisasjonane (MAZ i Zambia og AMAMI 
i Malawi). 

Eg reiste med Ethiopian Airlines (Boeing 787 Dreamliner) frå Oslo 
om kvelden 16. februar, via Stockholm, med flybytte i Addis Ababa 
(framleis B 787, ikkje B 737 Max) og vidare via Harare i Zimbabwe til 
Lusaka.  Etter fire dagar i Zambia reiste eg vidare med Malawian 
Airways via Harare til Lilongwe i Malawi, der eg først hadde ei fri-
helg, og deretter fire dagar med møte og feltbesøk.  Heimreisa star-
ta 1. mars med Malawian Airways frå Lilongwe til Lusaka og flybytte 
der, og så med Ethiopian Airlines frå Lusaka med flybytte i Addis 
Ababa, og vidare via Stockholm til Oslo, der eg landa 07:45 laurdag 
2. mars, og da var det strake vegen på E6 og riksveg 5 over Stryne-
fjellet tilbake til Vestlandet. 
 

Eg opplevde at det var både viktig og riktig å reise og møte samar-
beidspartane personleg.  I utgangspunktet var det likt opplegg i beg-
ge landa.  I Zambia starta det med ca. 3 timar køyring nordover til 
Kabwe (som forresten er på «topp 10-lista» over dei mest forureina 
byane i verda, p.g.a. avfall frå blygruver).  Eg hadde leigebil i begge 
landa, og det var nyttig fordi både jordmødrene og nokre av Ro-
tarymedlemmene hadde ein del utfordringar med å ordne transport 
for seg sjølve, og sjølvsagt ville ha fått enda større utfordringar om 

dei skulle frakte meg fram og tilbake i tillegg.   
 

Saman med prosjektrådgjevar Martha Bokosi frå ICM, representant for MAZ og presidenten i Lusaka 
Central Rotary Club var eg i Kabwe til stades på «training session» for ca. 25 jordmødre / helsearbeidarar, 
som brukte metodar og utstyr knytta til «10.000 Happy Birthdays».  Eg fekk eit godt inntrykk av gjennom-
føringa og engasjementet, og deltakarane svarte spontant på spørsmål – bl.a. «Do you learn enough to 
save more mothers’ and babies’ lives by having this training?», med kontant svar «YES!».  I Kabwe var vi 
også innom ei føde- / barselavdeling på eit lokalt sjukehus, der nokre av personalet allereie hadde  
gjennomført opplæringa. 

 

 

President Lazarous i Lusaka Central Rotary 

Club og gjesten frå D-2250 helsar på 
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Dei neste dagane i Zambia hadde eg møte med MAZ (dessverre utan deltakar frå Lusaka Central Rotary 
Club), og saman med MAZ-representantar var eg også på møte med avdelingsdirektør for jordmor- og 
sjukepleiefag i Helsedepartementet.  Saman med representantane for MAZ og ICM fekk eg eit (altfor) kort 
møte med leiar i prosjektkomiteen og prosjektkasserar i Lusaka Central Rotary Club, før eg var med på det 
faste torsdagsmøtet i Rotaryklubben.  Der var sjølvsagt «10.000 Happy Birthdays by Rotary» hovudtema, 
og eg oppfordra alle medlemmene om å engasjere seg og til å sjå dette som deira eige prosjekt – ikkje 
berre som eit prosjekt som ein komiteleiar og kasserar skulle ha eit formelt forhold til.   
 

Etter at eg hadde brukt helga som turist ved breidda av Malawisjøen, starta det offisielle opplegget i Mala-
wi med møte med AMAMI og representantar for Bwaila – Lilongwe Rotary Club, før vi køyrde ein knapp 
time utanfor hovudstaden, til føde- / barselavdelinga på eit lite sjukehus på landsbygda.  Vi fekk informa-
sjon om utfordringane dei har, og ei av jordmødrene fortalde om sine erfaringar etter å ha gjennomført 
«vår» opplæring.  Ho var svært tydeleg på at ho har berga livet til meir enn ei mor og meir enn ein baby 
p.g.a. kunnskapen og ferdigheitene ho fekk gjennom denne opplæringa.  Og symbolsk nok – medan vi sat 

på terrassen utanfor fødeavdelinga og snakka med denne 
jordmora, kom det plutseleg «ÆÆÆÆÆÆ» gjennom vinduet.  
Akkurat da kom ein liten gut til verda på innsida av veggen – 
på ein madrass på golvet fordi den einaste fødesenga på sju-
kehuset ikkje var brukbar lenger.  Og det var ikkje tvil om at 
vesle Joab på 2,1 kg pusta sjølv, så det var ikkje nødvendig å 
hente jordmora som hadde gått på kurs – denne gongen.  
Rotarymedlemmene som var med, viste stort engasjement – 
ikkje berre i forhold til prosjektet vårt, men også i forhold til 
den manglande fødesenga og til mangelen på elektrisk 
straum til å drive vasspumpe slik at alle avdelingane på sjuke-
huset kunne få ein vasskran …..  Det blir kanskje eit lokalt 
Rotaryprosjekt for å skaffe ny fødeseng og å sikre straum- og 
vassforsyning. 
 

Også i Malawi var vi på møte med underdirektørar og  
direktørar i Helsedepartementet, og på besøk på føde- / barselavdelingane på to sjukehus inne i hovudsta-
den.  Også der var det jordmødre som hadde delteke på «vår» opplæring og som svarte klårt og tydeleg 
«YES» på spørsmål om opplæringa har nokon verdi.  Vi køyrde ca. 1 time sørover frå Lilongwe, til eitt av 
kursa med ca. 30 deltakarar frå regionen.  Gjennomføringa og engasjementet frå deltakarane var heilt på 

topp.  Etter ønske frå AMAMI reiste vi tilbake til dette kurset 
to dagar etterpå, til utdelinga av kursbevis.  Stemninga stod 
høgt i taket, med applaus og «We are the champions» for 
kvart kursbevis som vart utdelt.  I ein kort helsingstale til dei 
samanlikna eg med «World Championships in skiing» som 
ville ha fanga merksemda mi om eg var heime og ikkje i Afri-
ka, men eg la vekt på at medaljane som dei norske VM-
deltakarane vann, ikkje var like viktige som kursbevisa desse 
deltakarane fekk – fordi «You are the real champions who 
save lives of mothers and babies, which also means a better 
future for individuals, families and society».  Om dei ikkje 
hadde peiling på vinteridrett, sette dei i alle fall synleg pris 
på å bli samanlikna med World Champions. 

 

Det er to Rotaryklubbar i Lilongwe, Bwaila – Lilongwe RC (som 
er vertsklubb for prosjektet) og Lilongwe RC.  Noverande DG 

for D-9210 (Zambia, Malawi, Zimbabwe, pluss 3 klubbar i Mozambique) er medlem i Lilongwe RC.  Sjølv 
om DG er medlem i «feil» klubb, var han aktivt med på fleire av opplegga eg var med på, og han viste stor 

Medan vi sat ute på terrassen og fekk informa-

sjon, vart vesle Joab fødd på ein madrass på 

golvet i rommet innanfor.  Ein halv time etter-

på fekk vi komme inn og ta bilde. 

På kurset i Kabwe, Zambia.  Martha Bokosi frå 

ICM (t.v.) følgjer med på rollespelet som er ein 

del av kursmetodikken. 
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personleg interesse.  Lilongwe RC var litt misunnelege på Bwaila – Lilongwe RC fordi dei var direkte 
involverte i prosjektet, og Lilongwe RC var ivrige på at eg måtte vere med på klubbmøtet deira også.  Og det 
fekk vi innpassa i programmet, der eg og medlemmer i Bwaila – Lilongwe RC var til stades og fekk seie litt 
om prosjektet før vi reiste vidare til neste avtale.   
Eg var også med på det faste klubbmøtet i Bwaila – Lilongwe RC siste kvelden før eg reiste frå Malawi.  Der 
fekk eg klårt inntrykk av eit stort engasjement og oppriktig interesse frå medlemmene i forhold til prosjek-
tet.  Fleire av Rotarymedlemmene var med på alt eg var med på.  Ein av medlemmene – kraftige og litt 

«røffe» Patrick – slo fast at han snart er fullt utdanna jordmor, for no har han vore innom fire av dei fem 
modulane i kurset (på ulike kurssamlingar), så når han berre fekk komme på besøk på den femte modulen, 
venta han å få bevis på at han kunne arbeide som jordmor!  Eg trur nok at gravide kvinner i Malawi framleis 
vil oppsøke ei ekte jordmor framfor Patrick, men dette viser eit ekte engasjement for prosjektet «10.000 
Happy Birthdays»!  Eg opplevde eit langt sterkare engasjement blant Rotarymedlemmene i Malawi enn eg 
gjorde i Lusaka.  I Lusaka blir pengane våre forvalta nøyaktig og korrekt, men utan sterkt «eigarforhold» frå 
Rotarymedlemmene.  I Lilongwe er Rotarymedlemmene stolte over at dei får lov til å vere med, og dei går 
aktivt inn for å lære om detaljane i prosjektet.Gjennom dei møta og feltbesøka eg hadde, fekk eg klårt 
intrykk av at pengane som klubbar og distrikt i D-2250, saman med Laerdal Global Health og TRF, har skaffa, 
blir brukt i samsvar med føresetnadene.  Martha frå ICM gjer ein god jobb som rådgjevar for arbeidet i beg-
ge landa.  Opplæringa er lagt opp med «training of trainers» (ca. 25 – 30 i kvart av landa), som så gjennom-

fører opplæringa på region-nivå (i fem «fylke» i Zambia og seks «fylke» i Malawi).  I tillegg til jordmødre og 

10.000 Happy Birthdays   

 

Godt frammøte av Rotarymedlemmer og representantar for 

ICM og AMAMI på møte i den norske ambassaden i Lilong-

we.  Helserådgjevar Kari Edvardsdal Hansen lengst bak t.h. 

På ekstraordinært møte kl. 07:45 med to avdelingsdirektø-
rar i Helsedepartementet i Lilongwe, saman med Martha 
frå ICM, Joseph frå Bwaila-Lilongwe Rotary Club og Ann frå 
AMAMI.  
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nokre andre helsearbeidarar som i dag arbeider ved lokale sjukehus og helsesenter, vil det også bli gjennom-
ført spesialkurs for jordmor- og sjukepleiestudentar i samarbeid med dei faste utdanningsinstitusjonane.  Ved 

kursa får deltakarane tilgang til det spesielle utstyret 
som Laerdal-konsernet har utvikla, og dei får med seg eitt sett til kvart sjukehus / helsesenter.  I alt reknar 
MAZ med å gi denne vidareopplæringa til 750 jordmødre / helsearbeidarar i Zambia, medan AMAMI har jus-

tert litt på organiseringa og har eit ambisi-
øst mål om å få utdanna 1.500 jordmød-
re / helsearbeidrar i Malawi, under 
«10.000 Happy Birthdays by Rotary». 
 

Så, kort om eit mogleg «10.000 Happy 
Birthdays by Rotary» nr. 3 i Zambia / Mala-
wi.  DG i D-9210 er svært ivrig på at vi må 
få til enda eit prosjekt (og for hans del gjer-
ne som eit distriktsprosjekt også på motta-
karsida) med dei pengane som er igjen på 
konto i D-2250, supplert med matching frå 
Laerdal Global Health og evt. Global Grant.  
Prosjektrådgjevar Martha Bokosi frå ICM 
meiner at dette skal vere mogleg å få til, og 
både MAZ og AMAMI er innstilte på å 
medverke aktivt dersom dei får tilbod om 
eit tilsvarande prosjekt i samarbeid med 
Rotary.  Dette er spørsmål som distriktslei-

inga i D-2250 vil starte drøftingar om, og – slik eg forstår det – med sikte på ei snarleg avklaring. 
 

DG Hutch i D-9210 tok opp spørsmålet om eg ville komme til Distriktskonferansen i D-9210, som blir arrangert 
i Malawi siste helga i april.  Og ei stund etter at eg kom heim frå Zambia og Malawi kom det skriftleg  
invitasjon.  I forståing med DG Arild Dale har eg takka ja, til invitasjonen, og dermed reiser eg tilbake til  
Malawi mot slutten av april.  Da håpar eg at vi kan komme eit steg vidare med konkrete drøftingar av eit nytt 
prosjekt, med grunnlag i dei midlane som D-2250 har på konto for dette føremålet. 
 

 

Jostein By 
PDG / prosjektkoordinator D-2250 
 
 

  

 10.000 Happy Birthdays  

 

På kurset i Bunda, Malawi.  Jordmødrene vekslar på å spele 

uvitande mamma og «allvitande» jordmor. 
Rotarymedlemmer, Martha frå ICM og ei av dei lokale jord-

mødrene følgjer med på informasjonen om føde- og barsel-

avdelinga ved Chiwamba Health Centre i Malawi. 

Litt kaos ved oppstilling til gruppebilde etter utdeling av kursbevis i 

Malawi.  På stolane f.v. Martha frå ICM, gjesten frå D-2250, Patrick frå 

Bwaila-Lilongwe RC, og Ann frå AMAMI. 
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Klipp fra klubber     

 
 
 

Mandag 4. mars var vi samlet 35 Rotarianere og ledsagere til Tapas kveld i Arna Ro-
tary klubb. 

Ein flott kveld som blei 
avsluttet med loddsalg 
der inntekten skal gå til 
Shelter Box. 
Vi fikk inn kr 3450,-. 
Resten av kostnadene 
vil klubben betale slik 
at vi kan kjøpe en box. 
 

Takk til Ide House of 
Brand Bergen og Vidar Skistad for flotte og smakfulle gaver. 
Vi utfordrer andre klubber til å arrangere lotteri for å kjøpe Shelter Box og.  
 

Med vennleg helsing 
Anne-Britt Hauge 

 

Tapazkveld til inntekt for Shelterbox i Arna RK 

 

Under årets markering av stiftelsen av Rotary International i februar 1905, ble Ole  
Nordbø, ett av Stavanger Rotarys medlemmer, hedret med organisasjonens høyes-
te utmerkelse, Paul Harris Fellow (PHF) for hans bemerkelsesverdige samfunns-

nyttige virke. 
 

Ole Nordbø har vært medlem i klubben 
i 20 år. Han kom inn som medlem, som 
representant for handelsnæringen i 
Stavanger.  
Han har mange års bakgrunn i møbel-
bransjen, helt tilbake til 1970 og var sin 
tid medvirkende til stiftingen av flere av 
de møbelkjedene vi kjenner i Norge 
idag. 
 

I Rotary har Ole Nordbø påtatt seg 
mange verv. Som president i Stavanger 
Rotary klubb 2008/2009 initierte han 
kontakt med Cambodia Academy, en 
grunnskole for barn fra fattige familier, i 
sin tid stiftet av norskamerikaneren, nå 
avdøde  Hans Eide fra Suldal.  
 

Ole Nordbøs engasjement for skolen i 
og utenfor Rotary, har vært avgjørende 
for  
opplæring av barna i Mongkol Borei 
distriktet i Kambodsja. 

 

Bildetekst: fra venstre Past president Nils-Oscar 
Ihlen. Ole Nordbø PHF, President Astri Lærdal Frø-
seth 

 

NY PHF I STAVANGER 
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RYLA  

 

Da har stillheten senket seg over Fjordslottet Hotell etter en intens helg med sosialisering 
og lederutvikling. En flott gjeng med unge voksne har vært gjennom nok et RYLA-seminar, 
forhåpentligvis med et nytt sett med verktøy og tankegods som hjelper dem i framtiden. 

Vi åpner påmeldingen til neste års RYLA her i Vest om noen måneder - nærmere dato 
kommer så snart dette er spikret. Håper alle klubbene allerede nå kan tenke på aktuelle 
kandidater for RYLA Vest 2020! 

Khiem Tran 

 

Alle de nitten deltakerne på RYLA 2019 

https://www.facebook.com/asiat?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBWUX6IhV3G1-n__mLt68ZinaOn3UHc8fly8Abqu0edKnwRxPUdx_02n008XZBR1YF67o5uV7wY6mfY&hc_ref=ARSPJPMK0aGdY02pEu6rEXKg3UiJUyiZKrq9pVwus2YeC037TWiry_8O0_UaIi7UJjE&dti=1289249137859687&hc_location=group_dial
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Minneord fra president i Florø RK     

Minneord    
ved Rolf Terje Sindres begravelse 

 
Sindre var på mange måter en stille mann. 

Han slo aldri på stortrommen, men alle som møtte ham 
følte hans autoritet og verdighet, skikkelighet og menneskekjærlighet. 

Intuitivt var han en mann man så opp til. 
En man lyttet til fordi han la vekt på det han sa. 

 
For familien var han kanskje mest Rolf Terje. 

For de fleste i bybildet var han sikkert Dr. Sindre. 
For oss i Rotary var han mest Sindre. 

 
Sindre begynte i den humanitære yrkesorganisasjonen Rotary i 1974. 

Han satt som president i 1986-87. 
Da Florø Rotaryklubb ble knyttet opp mot Litauen 

og spesielt mot barnehjemmet i Kelme, 
var Sindre den som stilte spesielt opp for de tuberkuløse barna på landsbygda. 

 
Rotary sitt motto er "Service above self",  "Det å gagne andre". 

Det passet som hånd i hanske for Sindre. 
Han var en solid, tillitsvekkende og kraftfull person. 

 
En bauta. 

Kanskje en stillfaren og beskjeden en, 
men alltid en som hadde et lunt smil og en utstråling av varm autoritet. 

Å møte Sindre var alltid et godt møte. 
Her er noen av godordene 

som vennene hans i Rotary har fortalt meg: 
En aller tiders kar. 

Engasjert og kunnskapsrik. 
Kom med smil.  Gikk med et smil. 

 
Sindre var levende interessert i å finne ut av bruken av den nye teknologien, data, 

ja til og med våre små, avanserte mobiltelefoner. 
På et klubbmøte for en tid tilbake ringte telefonen til Sindre, og kjente toner kom ut. 

Jo, da kunne han fortelle at han hadde funnet notene 
og spilt inn og laget sin egen helt spesielle ringetone. 

Så lot han oss få høre, og ut kom de vakreste toner til "Skjønn er du by". 
 

Hans kjærlighet til Florø og folket som bor her er velkjent. 
Terje Sindre var et fantastisk medmenneske. 

 
 

Jeg lyser fred over hans minne. 
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Minneord 

 

Torbjørn Bjerk 
  

Torbjørn Bjerk var et mangeårig og respektert medlem i Florø Rotaryklubb.  Med sine rike 
kunnskaper og evner bidro han på mange vis i klubbens virke.  

Med sin faglige og yrkesmessige forankring i økonomi, var han et naturlig førstevalg som 
kasserer for klubben.  

                           En oppgave som han hadde i mange år, også i inneværende periode,  
og løste på utmerket og ryddig vis.   

  
 

Torbjørn Bjerk var en sann Florø-patriot. 

 
Han var levende engasjert i den utviklingen som foregår i Florø nå.   Det merket vi tydelig på 

Rotary-møtene.   Han var alltid engasjert til stede og stilte foredragsholderne gode,  
utdypende spørsmål.  

  
Mange i Rotaryklubben elsker Florø Fotball, og gikk gjerne på fotballkamp i samlet flokk. 

Gode ekspertråd og patriotiske heiarop hadde de også. Torbjørn var på alle de fotballkamper 
han kunne rekke. 

  
Torbjørns plutselige bortgang gir oss i Rotary 

et vanskelig tomrom å erstatte.  Han fylte vitale oppgaver og funksjoner for klubben  
i en årrekke.  

Torbjørn var spesielt opptatt av at klubben vår skulle ha aktive, humanitære prosjekt i sving. 
  

Det han sa på siste klubbmøte var nettopp det:   
Nå må vi komme i gang med et nytt, inspirerende og bærekraftig prosjekt. 

  
Han hadde store etiske idealer, og var opptatt av Rotary sin grunnidé:  Det å gagne andre. 

Som nevnt, på det aller siste møtet Torbjørn var på, vektla han at vi i Rotary måtte fokusere på 
å samle klubben om et nytt, godt prosjekt.    

Det skal vi få til. 
  

Takk for godt kameratskap! 
 

Vi lyser fred over Torbjørn Bjerk sitt minne. 

http://www.sognemenighet.no/Artikler/Nyheter/tabid/14043/ArticleId/21071/Begravelse-1.aspx

