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KR "Ravi" Ravindra er medlem av Rotary Club of Colombo, 
Western Province, Sri Lanka, og har blitt valgt til president for RI 

i 2015-16. Ravindrans topp prioritet for Rotary er å øke medlem-

skap, som han kaller grunnfjellet i enhver organisasjon.  

"Det legges vekt på at medlemskapsverving må fortsette 

med fokus på den yngre generasjonen. I tillegg må vi søke å 

rekruttere pensjonerte og erfarne folk inn i Rotary."  

”Vær en gave til verden!” 
KR ”Ravi” Ravindran ny RI president 

Rent vann til 8000 mennesker i Koguta Village 
Klær, sko, leker og løfter om mer hjelp..og det 
trengs..en gave til noen som virkelig trenger 

det i Kenya 

Askøy Rotary 
Klubb 

 

Les mer om Eli 
Lexander og  
Helge Skog-

strand sin tur til 
Afrika med hjelp 

til landsbyen 
Koguta Village  

 

Se side 6.. 

 
  

 

Reportasje fra distriktskon-
feransen i Førde kommer i 

neste nummer 

NY DYEO 
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 Eg er 66 år, og er fødd og opp-
vaksen i Nord-Trøndelag.  Eg 
reknar Stiklestad i Verdal som 
heimstaden min, men har sidan  
januar 1980 budd i Førde i Sogn og 
Fjordane.  Kona mi gjennom snart 
41 år, Margun, og eg har tre vaksne 
søner, tre kjekke svigerdøtre og 
fem flotte barnebarn. Eg har 
lærarutdanning, med historie som 
tilleggsfag, men har aldri arbeidd i 
skulen.  Eg var innom hovudkonto-
ret for Noregs     Ungdomslag som 

informasjons-sekretær før vegen gjekk inn i offentleg forvaltning.  Eg arbeidde i fylkeskom-
munal kulturadministrasjon frå 1974 til årsskiftet 1995 /1996, først i Sør-Trøndelag og så i 
Sogn og Fjordane, dei siste tre åra som fylkeskultursjef.  Frå januar 1996 til eg vart pensjo-
nist i januar 2010 var eg rådmann i Jølster kommune.  I to periodar (1988 – 1995) var eg 
medlem i Førde kommunestyre.  Sidan 2013 har eg hatt sommarjobb som guide for crui-
seskipturistar med utgangspunkt i Olden i Nordfjord. 
 
Gjennom arbeidet i Jølster kommune vart eg involvert i partnerskapssamarbeid med 
Mpulungu kommune i Zambia, der eg også etter at eg vart pensjonist har fått vere kontakt-
person.  Dette har gitt meg høve til å reise fleire gongar til Afrika, og eg har opplevd korleis 
mange Rotary-idear har fått ny verdi og nytt innhald på desse reisene. 
 
 Eg vart medlem i Førde Rotaryklubb i 2006, og var president i klubben 2010 – 2011.  Sidan 
juli 2013 har eg vore AG i Sogn og Fjordane.  Eg opplever at «familie-fellesskapen» i Rota-
ry er viktig for meg og andre medlemmer i Rotary – både lokalt, på nasjonalt plan og inter-
nasjonalt, og det er derfor med stor glede og interesse at eg «bankar på døra» til Rotary-
klubbar andre stader i Noreg og ute i verda når eg er på reise.  Som Rotarymedlem får eg 
på denne måten høve til å møte andre menneske og kulturar på likeverdig måte, noko som 
eg set svært stor pris på, og som får meg til å kjenne meg stadig meir som rotarianar og 
ikkje «berre» Rotary-medlem. 

 
Bergen Vest Rotaryklubbs årlige  

         Citymøte 2015. 
 

Ustoppelige Frank Aarebrot hyllet Eu-
ropa og fremveksten av den euro-
peisk humanitet, på Citymøte på Qua-
lity Hotell Edvard Grieg mandag 
21september. For en fullsatt sal, ca 
170 fremmøtte rotaryanere med led-
sagere og venner, ga han forsamling-
en en detaljrik og innsiktsfull beret-
ning om Europas utvikling i det 20 
århundre frem til dagens utfordringer 
for den Europeiske Union med da-
gens flyktningkrise som fokuspunkt. 

 

 

   Guvernør Jostein By 
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Sist gang Frank Aarebrot besøkte klubben og Citymøtet var for 10 år siden hvor tema var 
Unionsoppløsningen. Linjen til årets tema Europas utvikling i det 20 århundre dannet god 
sammenheng i temavalg for de årlige Citymøtene. 
Kvelden ble innledet med at «Citykomiteen» ved Elisabeth Jebsen Marek, ønsket velkom-
men og president  Inger Johanne Kroepelien redegjorde for at overskudd på inntekt fra ar-
rangementet i sin helhet ville gå til prosjektet «Shelterbox» et verdig formål sett i lys dagens 
flyktningkrise. Så fulgte et flott kunstnerisk innslag fra det unge gitaristene i Suzuki Guitar 

Bergen før dagens foredragsholder Frank Aarebrot slapp til. 

I sitt innlegg dro foredragsholder linjer fra utvikling av de store imperier til danning av nasjo-
nalstatene og videre utvikling av folkestyrer i Europa. «Vi er i ferd med å forlate nasjonalsta-
tene og utvikle stater som bygger på humanitet og menneskerettigheter med respekt for 
enkeltmenneskets integritet», hevdet foredragsholderen. Han hyller «det Europeiske pro-
sjektet» og mente at den Europeiske sivilisasjon med basis i FN og den europeiske men-
neskerettserklæringen er uslåelig i menneskets historie fram til vår tid. Vi ser i dag at flykt-
ninger strømmer til Europa og søker mot land som kan gi beskyttelse og som styres etter 
demokratiske og humanitære prinsipper. 
Når så store folkegrupper velger å flykte fra krig og diktaturer og søker mot Europa så er 
det fordi Europa har maktet å fundamentere sine stater på menneskerettigheter, hevdet fo-
redragsholderen. De som rømmer er de som i første omgang er «demokratiets tapere» i 
eget land. Aarebrot pekte på at disse flyktningene i stor grad er de mest opplyste og de 
mest siviliserte, altså som har oppfattet at de må kjempe for menneskets integritet i egne 
hjemland. Og han spør: Skulle så ikke Europa med verdens fremste demokratier ta imot 
dem?  Han mente at EUs regelverk ville få en rask endring for å møte disse utfordringene. 
 
Frank Aarebrot, sin vane tro, uttrykker seg i klar tale solid fundamentert på grundig kjenn-
skap til Europas historie. Frank Arebrot har igjen vist at nåtidens utfordringer ikke kan løses 

uten kjennskap til fortiden. 
I debatten etter foredraget stil-
te en ivrig forsamling spørsmål 
som utløste nye fyldige rede-
gjørelser fra Aarebrot. City-
komiteen gjorde til slutt heder-
lige forsøk på å stoppe fore-
dragsholderen noe som bare 
delvis lyktes. Til slutt overrakte 
Bodil Borchgrevink-
Richardsen fra Citykomiteen 
et kunstverk av kunstneren 
Kjell Stig Amdam hvor kunst-
neren selv hadde plukket ut 
bildet som skulle passe spesi-
elt for Aarebrot. 

 
 

Bilde 1 
I etterkant av møtet ble den ustoppelige Frank Arebrot observert utenfor hotellet omgitt av en ivrig 
flokk entusiaster som på tampen fikk med seg nok et par foredrag knyttet til Europas historie, før dro-
sjen kom og tok med seg professoren.    

Bilde 2 
Takk til Bergen Vest Rotaryklubb og Citykomiteen for et vel gjennomført arrangement. Spesiell takk 
til Frank Aarebrot som villig stiller opp for Rotary fordi som han selv uttrykker det; Rotary er en orga-
nisasjon som yter viktige bidrag til humanitære saker på verdensbasis. 
 

Citykomite (høsten 2015): Elisabeth Jebsen Marek, Bodil Borchgrevink-Richardsen, Nancy Ind-

rebø, (Åsta Ellingsen, Egil Eikanger). 
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President og Rotaryvenner! 
 

For kort tid siden holdt Leiv Arne en 1-minutt Rotary hvor han siterte Rotarys formålspara-
graf, som i Norsk Rotaryhåndbok 2012 lyder slik: 
 

«Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virk-
somhet og spesielt viljen til: 

 

1. Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre. 

2. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver 

enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet. 

3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv. 

4. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspen-

nende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne 

andre.» 

En formålsparagraf som i kortversjonen lyder: «Service above self». 
 

Jeg har stilt meg spørsmålet: «Hvorledes kan vi som klubb helt konkret virkeliggjøre punkt 
4 i Rotarys formål?» 
 

Vel, Europa og Norge står midt i en av de største menneskeforflytningene – folkevandring 
om vi heller vil – som vi har opplevd siden krigen, - med den enorme innfluks av mennes-
ker fra Afrika, Asia og ikke minst Syria som vi nå opplever. 
Spørsmålet er: «Er det noe som vi som klubb i forhold til vårt formål, kan gjøre?» 
 

Her er mine tanker: 
- Høyst sannsynlig er det Rotarianere blant de som har fått oppholdstillatelse i Norge og 
bosettes på Karmøy / i Kopervik. Vi har jo gode kommunikasjonskanaler inn til Kommu-
nens flyktningeteam, d.v.s. gode muligheter til å få kontakt med eventuelle rotarianere og 
invitere til medlemskap i klubben. 

 

I tillegg vil helt sikkert mange flyktninger som blir bosatt i vårt nærområde, som ikke har 
vært rotarianere i sitt hjemland, ha fylt både de kvalifikasjonskrav som RI har stilt, så vel 
som vår klubbs sedvane, og således være potensielle klubb-medlemmer. 
Vi som klubb kan foruten det lokale kameratskaps-nettverket og et levende yrkesnette-
verk, også hjelpe til med integrering – bl.a. det med å forstå norsk kultur og sedvane, hjel-
pe med råd i det daglige samt fungere som et forum for språktrening, for å nevne noe. 
 

For meg fyller denne tanken samtlige kriterier knyttet til 4-spørsmålsprøven: 

 

1. Er det sant at å yte service overfor ny landsmenn er i henhold til Rotarys formål?  Ja 

2. Er det rettferdig overfor alle det angår?  Ja 

3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap?  Ja 

4. Vil det være til det beste for alle det angår?  Ja 

President og Rotaryvenner:  
 
Utfordringen er der!  
La oss ta den! 
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BESØK I KOGUTA VILLAGE 

 
 

Eli Lexander og Helge Skogstrand fra Askøy RK reiste til Kenya  
og til Koguta Village for å: 

 

 Åpne et nytt brønnanlegg – frisk og rent vann til alle! 
 Dele ut av sko og klær til barna. 

 Undersøke grunnlaget for nye  
hjelpeprosjekt. 

 
 

Koguta Village ligger vest i Kenya, i området Muho-
roni ca 8 mil fra storbyen Kisumu.  Landsbyen har 
over 8000 innbyggere, og mer enn 60 % av disse er 
barn.  Landsbyen er fattig, uten elektrisitet og med 

til nå svært dårlig tilgang på rent vann. 
 

Askøy Rotary Klubb har betalt utdanning for en ung 
mann fra denne landsbyen, Tom Omondi Okoth.  Da 
han besøkte klubben i fjor la vi planer for hvordan vi 

sammen kunne hjelpe denne landsbyen.  Han er nå vår mann og prosjektleder på stedet.  
Derfor kan vi hjelpe gjennom direkte kontakt med barn og voksne i landsbyen, og dette gir 
oss mange venner og en unik mulighet til å se at vi kan bety en forskjell!  
Vårt første prosjekt i landsbyen sammen med Tom var å bore en brønn for at alle skulle få 
friskt og rent vann.  Dette har vi fortalt om før i Rotary Vest.  Nå kunne vi reise ned og være 
med på åpningen av anlegget og det var en fantastisk opplevelse.  Brønnen står ferdig med 

Mange barn fikk sko og klær fra Askøy RK og sponsorer 

Tekst: Eli Lexander 
Foto: Helge Skogstrand 
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elektrisk pumpe og aggregat, og vann pumpes opp i en stor vanntank der innbyggerne kan 
gå og hente vann.   
 

Vi møtte en utrolig glede og takknemlighet. Landsbyen har dannet en egen vannkomite av 
ansvarlige voksne som nå skal stå for driften av anlegget, vedlikehold og sikkerhet.   
Vi ønsket dem lykke til og gratulerte dem! 

Vi hadde også med oss 6 store kofferter fullstappet med klær 
og sko til barna i landsbyen.  Dette var gaver fra folk på 

Askøy som hadde hørt om rei 
sen vår, og som ville være 
med å gi noe.  Vi fordelte dette 

så godt vi kunne, - med klump i halsen og 
stor ydmykhet.  De er fornøyd og glad for så 
lite og gir så mye glede tilbake. 
 

Vannprosjektet er avsluttet fra vår side, og 
vi har funnet vårt neste prosjekt!  I lands-
byen er det en Barnehage, Nursery School, 
med det flotte navnet: Grace Early Child-
hood Developement Centre. 

 

Det var alt som var flott med selve 
barnehagen.  Men der møte vi nesten  
80 små barn mellom 2 og 5 år.  De 
møtte oss med sang og glede i en 
liten skur-lignende bygning på under 
20 kvadrat med hullete tak.  Det fan-

 

Vannet pumpes opp i en stor tank 

Sko og klær til barna 
pakkes før avreise 

Og deles ut til takknemlige barn og mødre 

..med sko for første gang 
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tes ikke leker eller annet 
utstyr der,  - kun noe få  
trebenker og noen  
tegninger på sekkestrie 
på veggene.  Kun halv-
parten av barna har mu-
lighet til å ha med seg litt 
mat i barnehagen, - de 
andre tygger litt sukkerrør 
eller planter som dyrkes i 
området - hvis de får tak i 
dette. 
Vi brukte tid og penger på 
å utstyre barnehagen 
med både skrivesaker, 
tavler og leker så godt vi 
kunne da vi var der.  Og 
vi har planer om å sette i 
gang et matprogram - et 
måltid mat i barnehagen 
hver dag hvis vår pro-
sjektleder på stedet kan 
få organisert dette på en 
god måte. 
 

Vi har også planer om å 
sette i gang et mikrolån 
prosjekt i området.  Hjelp 

     

 

Barnehage uten leker 
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til selvhjelp gjennom et opplegg for å få i gang produksjon av mat og håndverk for å få en 
liten inntekt. 
 
Hva vi klarer å gjøre er avhengig av hvem og hvor mange som vil satse på dette sam-
men med oss. 
 
Vi inviterer alle interesserte til vårt møte i Aktivitetshuset i Strusshamn torsdag 27. 
august kl. 19.00. Da viser vi bilder og videoer, og forteller mer om planene våre. 
 
Vi søker også Rotary klubber i distriktet som ønsker et eget prosjekt eller vil jobbe 
sammen med oss i Koguta Village.  Vi kommer til dere og forteller mer!   Vi kan love 
kontakt og oppfølging på alle måter! 
 

Hilsen  Askøy Rotary Klubb  
 

Eli Lexander :  elex@online.no 
Helge Skogstrand:   helgeskogstrand@gmail.com  

 

 

 

     

Vi har sett at hjelpen kommer 
frem!  Sammen med andre  

klubber kan vi gjøre enda mer.  
Ta gjerne kontakt med oss  

dersom dette er interessant!! 

Rent vann er sikret, men 
behovene er mye større 
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Torsdag 18. juni ble Eli Lexander i Askøy Rotary Klubb tildelt en ”Paul Harris  
Fellow”.  Prisen er tildelt Eli for hennes store og utrettelige innsats for å skaffe rent 
vann til Landsbyen Koguta Village i Kenya, for hennes arbeid for å hjelpe barna i 
landsbyen med sko og klær og for å ha stått bak prosjektet med å skaffe Tom 
Omondi utdanning og etter hvert også et hus, slik at han kan være Askøy Rotary 
Klubb sin prosjekt koordinator.  Eli har og gjort en stor innsats i flere år i forbindel-
se med den årlige yrkesmessen på Askøy i regi av klubben.  Hun var president i 
klubben i 2012-2013.   

 

Talentpris til to  
ungdommer fra Askøy 

Askøy Rotary Klubb deler hvert år ut en talent-
pris til en ungdom med talent utenom det vanli-
ge og med allerede oppnådde og bemerkelses-
verdige resultater.  Prisen, som er et diplom og 
en sjekk på kr. 10.000, ble i 2015 delt mellom to 
talenter.  Hans Marius Andersen (trompetist) og 
Julie L. Hansen (fotballspiller).  Julie en lands-
lagsspiller, mens Hans Marius har vunnet flere 
nasjonale konkurranser, gitt ut flere plater m.m. 
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Arna Rotary Klubb med Phf. til  
Britt Frantzen Iversen  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Britt Frantzen Iversen, Arnatveit er av Arna Rotaryklubb tildelt Rotary Internationals utmer-
kelse Paul Harris Fellow for sin fremragende innsats for klubben. 
 

President Hallvard Mjelde i Arna Rotaryklubb sa ved medaljeoverrekkelsen at Britt Frant-
zen Iversen ble medlem av klubben i 2003. Året etter ble hun valgt til kasserer. Fra 2007 
til 2008 var hun klubbens første kvinnelige president.  
 

Som kasserer konstaterte hun at klubbens inntekter var begrenset til medlemskontingent 
og annonser i månedsbrevet. Da fikk Britt Frantzen Iversen kjennskap til at enkelte andre 
rotaryklubber arrangerte utdanningsmesser. Hun undersøkte saken nærmere og tok initia-
tiv til at også Arna Rotaryklubb skulle arrangere en slik årlig messe. Allerede 20. novem-
ber 2008 arrangerte klubben sin første utdanningsmesse i Bjørnarhallen og det ble en 
kjempesuksess. 
 

Inntektene fra utdanningsmessen har satt klubben i stand til å gjennomføre flere lokale   
arrangementer og prosjekter, og til å støtte en rekke humanitære prosjekter lokalt og inter-
nasjonalt.  
Britt Frantzen Iversen har siden starten av denne nye giv for Arna Rotaryklubb vært regn-
skapsfører for alle disse arrangementene. 

- For dette er vi deg evig takknemlig, sa president Hallvard Mjelde. 

Medaljeoverrekkelsen skjedde under klubbens blåtur til osteriet og gården til Bente Getz i 
Samnanger. 
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Nå er tiden inne for å tenke  
Ungdomsutveksling.  

 

Vårt distrikt har i de senere år dessverre vært alt for lite aktive når det gjelder Rotary Youth 
Exchange.  Således sender vi høsten 2015 ut kun 1 – EN -  ungdom fra vårt distrikt!  I distrikt 
2290, som består av består av 44 klubber i Vestfold, Telemark og Agderfylkene, har innkom-
mende guvernør satt som mål at distriktet skal nå 25 utsendte studenter hvert år. Dette dis-
triktet har vært blant de to beste i landet de siste år, men vil likevel øke.  Hvorfor? 
Jo, man har innsett at dette er en fin måte å tilføre klubbene engasjement, nytt liv, økt rekrut-
tering, økt anseelse i nærområdet. 

 
Vanskeligheten for mange 

klubber er ofte dette med å 
skaffe vertsfamilier. Vi må tenke 
litt annerledes her. Man trenger 
ikke å verve vertsfamilier kun 
innen klubben. Tenk litt utenfor 
tradisjonelle vaner. Foreldre til 
utreisende student, venner, na-
boer, barn av klubbmedlemmer, 
tidligere studenter, ja, kun fanta-
sien setter grenser her. Det 
eneste vi krever er at alle som 
skal ha kontakt med studenten 
sertifiseres av vertsklubben. Det 
betyr at vi gjennomgår regler og 
retningslinjer som gjelder. 
Dette gir også et godt grunnlag 

for å verve nye medlemmer inn i klubbene. 
Hvordan få tak i kandidater? 

Plakater på skolene 
Oppslag i lokalaviser 
Skolebesøk 
Stand på yrkesmesser 
Bekjentgjørelse i klubb og naboklubber 

 

Jeg har hatt gleden av å besøke mange klubber i egenskap av å være distriktsansvarlig i 2250 for Ungdomsut-
vekslingen. Siden 2006 har vi hatt ca 30 ungdommer som har fått opplevelsen med å studere i et fremmed 
land, og tilsvarende antall ungdommer har fått oppleve ett år i Norge. Rundt 20 klubber har i denne perioden 
vært med på programmet, noen opp til 3 ganger. Noen har samarbeidet med naboklubber, andre har tatt 
dette som et klubbprosjekt alene. 
Jeg vil takke alle klubbene som har vært med på dette, og som har tatt i mot meg ved de mange anledninger 
jeg har fått kommet på besøk for å fortelle om programmet. 
 

Jeg vil også benytte anledningen til minne om ‘’Short Term Exchange’’, sommerleir, Roundtrip – kjært barn 
har mange navn. Dette er av mange omtalt som Rotary’s best bevarte hemmelighet. Programmet presenteres 
ved PETS og DK, men det når kanskje ikke alle klubbmedlemmer. Dette er spennende tilbud som ikke forplik-
ter din klubb, økonomisk eller som vertskap. Vi har i 2250 vår egen Roundtrip som går på omgang i regionene 
i distriktet. Dette er vårt bidrag til dette programmet. 
Tilbudet presenteres hvert år på NORFO’s hjemmesider, og det kan være opp mot 100 forskjellige leire som 
tilbys. 
 

Etter Distriktskonferansen i Førde i september kommer Rolf Thingvold, president i Førde Rotary til å overta 
stafettpinnen.  I den grad Rolf har behov for hjelp til å dekke den sørlige delen av 2250 når det gjelder klubb-
besøk og kontakter ellers, vil jeg fortsatt være tilgjengelig.   Jeg vil fra 1.7 overta som korrespondent for Ut-

 
Fra venstre: 
Eline Nybråten, Bergenhus RK til USA 
Martha Moberg Rosland, Os RK til USA 
Silje Samuelsen, Karmøy Vest RK til Australia 
Käthe Eirin Traa, Klepp RK til Australia 
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vekslingen med Sør Amerika som ansvarsområde. Det betyr an-
svar for alle norske ungdommer som skal til denne spennende verdensdelen, 
og likeens for de som kommer inn til Norge derfra. 
 
Igjen, en stor takk for alt samarbeid og velvilje jeg har opplevd i de 9 årene jeg 
har hatt dette vervet. 
 

Med håp om økt aktivitet innen ungdomsutveksling 
 

Ove Midtskog,  
Karmøy Vest Rotary Klubb 

 
 

 

Hei, 
 

Jeg heter Rolf Thingvold og overtar nå som DYEO (District Youth Ex-
change Officer) etter legenden Ove Midtskog som har sittet i denne rollen 
i 10 år.  Jeg bor i Førde og  har vært medlem av Førde RK siden 2004. Jeg 
betrakter meg definitivt som en Rotarianer. Jeg har vært president 2014-
2015 og avslutter nå min periode med gjennomføringen av Distriktskon-
feransen. 
Jeg jobber i IT selskapet EVRY, og leder et salgsteam på fire som jobber 
med salg av ERP systemet UNIT4 Agresso til offentlig sektor. 
 

Jeg brenner spesielt for to ting i Rotary: Rekruttering og Utveksling.  
Rekruttering fordi det er avgjørende for vår vekst og nødvendige fornying. 
Utveksling (alle de ulike programmene og mulighetene) fordi det er 
«Rotary på sitt beste».  

Jeg er oppvokst med Rotary, og både min far og bestefar var Rotarianere. Jeg fikk således ungdomsutveksling-
en inn med morsmelken nesten. 
Vi hadde ofte utvekslingsstudenter boende hjemme hos oss i oppveksten, og det var alltid like spennende.  
Min datter Guro var i USA 2009-2010, og jeg var selv heldig og fikk være med på GSE i våren 2004. Også det til 
USA. 
Jeg har således på nært hold sett hva dette er, og ikke minst hva det betyr og gjør med oss.  
 

Vi i Rotary kan utgjøre en forskjell. I en verden der det er én ting vi trenger mer enn noen gang: vennskap og 
forståelse på tvers av landegrenser, kulturer og religioner. 
Jeg har derfor noen (store) ambisjoner om at vi i D2250 skal sende ut og motta litt flere ungdommer enn vi 
har gjort de siste årene. 
Vi har store byer i vårt distrikt som bl.a. kan samarbeide om vertskapsrollen. Mange rotarianere har også bar-
nebarn i aktuell alder. Og «produktet vårt» er best i klassen. 
 

Ove og jeg vil gjerne bistå med informasjon og presentasjoner på klubbmøter om nødvendig. Vi ønsker at 
klubbene gjør en liten anstrengelse her. 
 

Til slutt:  
Vi har pr i dag tre potensielle kandidater som vi evt. skal sende ut sommeren 2016.  
Det hadde vært kjekt om vi klarte å doble dette antallet. Da må vi ha en søknad inne til oss ila november. 
Håper dere tar denne utfordringen, spesielt dere i Bergen og Stavanger. 
 

Ser frem til kontakt med flest mulig av dere ! 
 
 

 

 

                         Med vennlig hilsen, 
                       Rolf Thingvold 
                          DYEO D2250 

                          Førde Rotaryklubb  
                                 Cellphone +47 915 51 125 


