
PROGRAMBANKEN 

Arbeidet som stortingspolitiker – ved en lokal stortingspolitiker 

Senioruniversitetet 

Biblioteket vårt – vi blir kjent med biblioteksjefen 

Mitt liv som journalist 

NORSK SIKKERHETSPOLITIKK v/Bjørn Terjesen, tidl. Kommandørkaptein i Marinen/Rotarymed.   

VG´s sjefredaktør 

Dagens journalistikk. v/redaktør el. Journalist 

Oljeøkonomien v/økonom fra NHH 

Den nye næringssjefen   

Den nye kultursjefen   

"Fritt fra levern" 

"One Ocean". Presentasjon av prosjekt og besøk Akvariet 

«Afrika sett med afrikanske øyne» - fra innvandrermiljøet 

"Ytringsfrihetens begrunnelser og begrensninger" 

"Hva er retorikk, og hva kan vi lære av retorikkfaget i 2020?" 

"Hva skjer i Kina", v/professor ved BI, Arne Jon Isachsen 

Forsvaret – gjør vi de riktige tingene og ser vi at forsvaret vil kunne løse oppgavene sine  

fremover? 

Quiz om Rotary (Quizkveld med Rotaryspørsmål) 

Min eventyrlige reise i akupunkturens verden, v/Bjørn Rismyhr el lokal akupunktør 

Om Parkinson – hvor langt er forskningen kommet? v/nevrolog 

Verneplikt for begge kjønn. 

Besøk hos NRK Hordaland 

Eiendomsmegling v/Petter Kranz eller annen lokal megler 

Muslim i kommunen vår – Hvem er norske muslimer 

Å lage gode programmer til Rotary møtene kan være krevende. De 

fleste klubbene etablerer en programkomite som arbeider med å få på plass 

gode og helst aktuelle programmer. Alle vet at gode programmer bidrar til 

godt fremmøte og kan og benyttes for å trekke potensielle nye medlemmer 

til møtene. Nedenfor har vi samlet en del programideer som kan benyttes i 

arbei�det med å få på plass gode program. Husk å starte programarbeidet i 

god tid før hvert semester. Mitt forslag er å starte programarbeidet seinest i 

mars/april.  Foredragsholdere trenger gjerne forespørsel i god tid av hensyn 

til forberedelsene og andre opp�gaver. Attraktive foredragsholdere og 

«kjendiser» har mange hensyn å ta, så planlegg i god tid.   Prgrambanken er 

ideer  og programmer som er brukt av mange klubber i både vårt og andre 

distrikt. 



Den siste norske cowboy  

Vellykket aldring 

Krabbekveld 

Besøk hos Eides Stauder – gartner 

Hva er korrupsjon? Hva er korrupsjonens skadevirkninger? Omfang ute og  

hjemme, og hvordan bør det arbeides forebyggende? 

Fastlegens rolle 

Torskemiddag/Skreimiddag 

Datasikkerhet 

Spesialstyrkene-Marinejegerne, ved Petter Egil Hellesen 

«Reformasjonen og dens påvirkning av samfunnet» v/ Gunnstein Akselberg, professor 

Ulike språktema v/Gunstein Akselberg (prof.) 

Verdiskaping i Norge og Bergen i historisk lys v/Ola Honningdal Grytten (Rotarianer i Bergenhus 
RK 

Skatteparadiser eller skatt fra paradiser? Kristine Sævold, UIB 

Hans Nilsen Hauges betydning for næringslivet i Norge v/Ola Grytten (som også er rotarianer) 

Håkon Vatle – Statsraad Lehmkul 

Hva skjer i marinen? 

Vin- og tapaskveld 

Omvisning på «nye» Kleppestø barneskole. 

Idar Vollvik. Hvordan skape mye ut av lite 

Kraftmarkeder i krise? Einar Hope 

Politireformen så langt! 

My Rotary - hva er det? 

Sotrasambandet – hva skjer og når? 

Mat fra havet; Ressurser. - Adm.Dir.Sissel Rogne, Havforskningsinstituttet. 

Fremtidsbilde 12: Perspektiver på arbeidsmarkedet mot 2030. Frode Myrdal/PWC-rapport 

Klima og Klimaforskning 

Presentasjon av årets Festspill v/ Tonje Elisabeth Peersen 

Buekorpsene i Bergen. Jo Gjerstad 

Nye boligprosjekter på Askøy. 

Rotary og ungdom. Ungdomsutveksling—status? Ingunn Olsen Mossefinn.   

Cancerforskning i Bergen – og perspektiver på fremtidig behandling - Prof. Per Eystein Lønning, 

UiB/Mohn Cancer Res. Lab. 

"Gi meg en B".  Dir Vibeke Johannesen forteller om Brann. 

MOBBING I ARBEIDSLIVET v/Ståle Einarsen 

Prostatakreft – ny diagnostikk og behandling. Lars Reisæter 

Trygve Hillestad viser bilder og forteller om sine turer på byfjellene 

Bedriftsbesøk på Fløien 

Hvordan bli synlig i det offentlige rom? v/Jørn Lekve, Lekve Communication 

Bokmøte m. ledsagere 

Mindfulnes og Stressmestring - hva er det? Ved Sunny Lundgren medlem i Åsane RK 

Kystlaget presenterer seg – kan vi samarbeide? 



Jeger og fiskerforeningen  – presenterer seg – samarbeid? 

En grûnder og pioner i plastbåtindustrien v/Erling Viksund 

Komiteene arbeider med oppgaver og planer 

Klubbens indre liv – vi diskuterer klubben nå og i fremtid 

Rotaryskolen 

Årets bøker 

Raftostiftelsen. Jostein Kobbeltvedt 

Hver komite sitt møte (komiteene bestemmer innhold, event. foredragsholder etc.) 

Bedriftsbesøk – Idé House of Brands + juleshopping 

Om vennskap 

Tørrfiskens Historie v/Terje Inderhaug 

Juryordningen avskaffet v/ advokat 

Klima i endring; fakta, modeller og langsiktige effekter - Prof. Eystein Jansen, Bjerknessenteret 

TV-aksjonen. Orientering 

Skalldyr/Rekeaften med ledsagere 

Omvisning på på Kode 4 - Picasso og Klee m.m. 

Antibiotikaresistens – v/Lege Øystein Søbstad 

Lensmannens rolle og oppgaver (før/nå) 

Rådmannens rolle og oppgaver/Rådmannens time 

Innkommende president sitt møte (fremlegger planer etc.) 

Skyss og kollektivtrafikken 

Dagens tema: Valg 

BROBYGGING MELLOM ISRAELERE OG PALESTINERE— ER DET HÅP? 

v/LIV HANNE LANGMOEN ALMASOU 

Helse og omsorg i kommunen 

Mine erfaringer som ny rotarianer 

Hva har Rotary betydd for meg 

Medlemsutvikling og rekruttering 

Industriområdet - hva skjer? 

Vår kulturhistorie v/historiker 

Kulturaften (tema?) 

Ølbrygging 

Mattradisjoner 

Kulturskolen 

Idrettsskolen 

Sang- og musikklivet 

Juleminner 

Ferieminner 

Barndomsminner 

Min barndoms gate 

Skoledager/skoleminner 

Finanskrisene; årsaker, konsekvenser etc. 



Teknologiske fremskritt 

Endringssamfunnet 

Forsvaret før og nå 

Marinen 

Hæren  

Luftforsvaret 

Kystartilleriet 

Ubåtvåpenet 

Krigsopplevelser/krigshistorie 

Hjemmefronten 

Teateret vårt – DNS 

Hersketeknikker 

Fyllingsdalen teater  v/Per Magne Kristianse (Adv. og leder) 

Musikkterapi for eldre/barn/unge m.fl. 

Hva er Naprapati / Vår Naprapat 

Betydningen av HMS 

På FN-oppdrag 

På oppdrag for forsvaret 

Prosjekt og prosjektstyring; eksempler 

Vi besøker politiet/Besøk av politiet 

Relasjonsledelse 

Silvametoden 

Healing 

Mentoring 

Retorikk 

Varsling 

CO2 fangst 

Lokale Grundere 

Banksektoren i endring 

Sjømannsmisjonen før og nå 

Mitt lange utenlandsopphold 

Klubben i mitt hjerte 

Fotballhistorikk; baner og baller i lokalmiljøet 

Fra filmens verden 

Gode bøker - vi inviterer Bokhandleren 

Min beste bok/filmopplevelse 

Helsekost 

Posten - utviklingstrekk 

Besøk av naboklubb 

PoilioPluss - hva skjer? 

Rotaryrelaterte emner: Historikk, Paul Harris, Rotary International i dag.m.m.  

Rotaryskolen 



Rotary Foundation 

Hva er god kommunikasjon? 

Omdømmebygging 

Moderne ledelse; Hvorfor ble Marit Breivik så populær. 

Håndtering av vanskelige situasjoner/personer 

Stressmestring 

Avspenning og visualisering 

Stortingsvalget 

Kommunevalget 

Et land jeg er glad i/kjenner godt f. eks. Brasil  

Foreningen Norden 

En vernet bedrift/ASVO 

Museet vårt 

Siste mote 

Reiseskildringer 

Ernæring og psykisk helse 

Godt kosthold 

Trening og kosthold 

Betydningen av fysisk trening 

I skog og mark (turer, sanking, opplevelser m.m.) 

En jegers dagbok; min beste jaktopplevelse 

En fiskers dagbok; min beste fiskeopplevelse 

Etikk, takk! 

Etikk og habilitet 

Slektsforskning 

Klimaendringer 

Energi 

Rotary før og nå 

Meteorologen 

Astronomi (som hobby) 

Næringsutvikling/næringsområdet 

Utdanning til arbeidsledighet 

Kirken (hva skjer i kirken?) 

Ordføreren har ordet 

Teknisk etat – utbygging i kommune 

Hva sier plan og bygningsloven om bygging i strandsonen 

Regler for utbygging/bygging 

Landbruket i dag 

Vår nyeste bedrift 

Vår eldste bedrift 

Bilbransjen i utvikling 

Prest i forsvaret 



Våre lokale grundere 

Hva er nytt i offentlighetsloven 

Hva er nytt i Plan- og bygningsloven 

Domstolene 

Mobbing i skolen; har vi det problemet? 

Mat og matkultur før/nå 

Skolen før og nå? 

Mine favoritt internettsider 

Hva kan vi bruke internett til? 

Bruk og misbruk av facebook og andre plattformer 

Om nettroll 

Hva er Myspace? 

Informasjonskanaler på nettet 

Mitt album - minner vi kan dele 

Gaven du ikke ønsket deg 

Krise og beredskap 

Makroøkonomi 

Vårt brannvesen (besøk) 

Solenergi 

Mine år i ???utlandet 

Roller i statsforvaltningen 

Slekt og DNA 

Kjøreopplæringen i dag 

Manuell behandling av muskel og leddplager  

Biblioteket nå og i fremtiden 

Kommunen gjennom 1000 år (historiker/geolog) 

  

  

 

 

 


