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Nominasjon av DG 2018 – 2019       
 

Tida er inne for å finne ein kandidat til vervet som distriktsguvernør for 2018 – 2019.  
 

 
Oppgåvene som DG er utfordrande og spennande.  Vi veit at det er mange godt 
kvalifiserte menn og kvinner i Rotaryklubbane i distriktet som kan gjere ein god jobb 
i dette vervet.  Styret i Distrikt 2250 ønskjer forslag på DG 2018 – 2019 frå klubba-
ne.  Ikkje ver redd for å sende inn forslag! 
 

Utan at det skal vere styrande for prosessen, nemner vi at dei siste 8 distriktsguver-
nørane (f.o.m. 2010 – 2011 t.o.m. 2017 – 2018) er fordelte slik: 

 

· 4 menn og 4 kvinner. 

· 3 frå AG-område 2 (Stavanger-området). 

· 2 frå AG-område 4 (Hordaland utanom Bergen, men med Åsane) 

· 2 frå AG-område 5 (Bergens-området inkl. Os) 

· 1 frå AG-område 6 (Sogn og Fjordane) 

Vi ønskjer forslag på engasjerte personar som klubbane meiner er gode kandidatar 
– utan at vi i første omgang tenker på geografi.  Kjønnsbalansen treng vi ikkje å 
vere redd for ut ifrå oversikten ovanfor. 
 

Send eit forslag med ei kort grunngjeving (bl.a. med ein forenkla CV for kandidaten) 
til DG Jostein By på jostein.by@enivest.net så snart som mogleg og helst innan 31. 
januar.  Dersom nokon ønskjer å drøfte evt. spørsmål før dei sender inn forslag, kan 
dei ringe DG på 95 33 11 44 – og legg helst igjen ei melding på mobilsvar dersom 
DG ikkje svarar straks. 
 

Distriktsstyret vil så gjennomføre ein nominasjonsprosess med sikte på framlegging 
og godkjenning i samband med PETS. 
 

 
Beste Rotaryhelsing 

Jostein By 
DG 2250 2015 – 2016 
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Informasjon om RI-styrets forslag som skal behandles på Lovrådet 
(Council on Legislation) 10.–16. april 2016.  

Som en fortsettelse på artikkelen om møtet med RI president Ravi vedrørende Rotarys utvikling og 
tilpasning til endringer i samfunnet, følger jeg opp med noen detaljer knyttet til forslag fremsatt for 

behandling i april.  I denne artikkelen fokuseres det på RI-styrets lovendrings- og resolusjons-forslag.   

 Målsetning (The object of Rotary)  

Her foreslår RI-styret at det settes inn et nytt 5. ledd knyttet til utviklingen av unge ledere 

gjennom deltakelse i service prosjekter, internasjonal utveksling og å tilby utvikling av kunn-

skap knyttet til å lede. 

 Krav til møtefrekvens og oppmøte 

Hvis vedtatt vil klubbene få anledning til  

a. å bestemme når og hvor ofte klubben skal ha møter 

b. selv å bestemme krav til oppmøte 

c. å endre eller utelukke muligheten for å utelukke noen fra medlemskap som følge av brudd 
på oppmøteregel. 

 Medlemskaps- og klassifikasjonskrav 

Målet er å gi klubben rett til å fjerne eller endre dagens krav for å bli medlem og klassifika-

sjonskrav, unntatt forbudet mot å begrense noens medlemskap basert på rase, kjønn, hud-

farve, tro, fødested (nasjonalitet) eller seksuell legning, disse ufravikelige krav opprettholdes. 

 Medlemskap. 

Forslaget åpner for at et klubbmedlem også kan være medlem i en Roatract-klubb. 

 Kravet om å abonnere på et Rotarytidskrift. 

RI styret kan frita en klubb for kravet om å abonnere på et Rotarytidskrift. 

 Kontingent: 

Øke av RI-kontingent med $0,50 pr halvår – fra dagens $27,50 til $29,50 i 2019-2020. 

- Minimum kontingent for noen klubb $280, d.v.s. for 10 medlemmer. 

 Nominasjon og valg av RI-styremedlem. 

Hvis nominasjonskomiteen ikke blir enige om en kandidat, åpnes det for muligheten til å be 
klubbene velge gjennom en postavstemning 

 RI-medlemskapskomite 

Opprette en permanent medlemskapskomite knyttet til RI-styret. 

 Distriktets CoL representant. 

Den valgte CoL- representanten skal tiltre sin oppgave 1. juli året etter det år valg er avholdt. 

CoL representanten har en funksjonstid på 3 år eller til det er valgt en etterfølger. 

     RI-styrets resolusjonsforslag: 

 Understreker og bekrefter at utryddelse av Polio er organisasjonens viktigste mål. 

At intet nytt fellesprosjekt skal vedtas før det formelt er bekreftet at Polio er utryddet. 

Intet nytt program skal vedtas før på det etterfølgende CoL (Lovrådsmøte). 

 RI og alle klubber bør feire The Rotary Foundations 100 års jubileum (1917-2017) i rotaryåret 

2016-2017. 

Klubber og medlemmer oppfordres til å ta kontakt hvis de har synspunkter eller ønsker mere informa-
sjon: carl.lewin@haugnett.no eller 992 94 733.Samtlige lovendringsforslag kan en finne på: 
www.rotary.org – Council on Legislation – 2016 Proposed Legislation. 
                                                                                       
                                                                                           PDG Carl Lewin 
                                                                           CoL 2016 representant for D2250 
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Frode Fimland er fra Naustdal i 
Sunnfjord. Han har utdannelse fra 
medielinjen i Volda. Fra 1992 har 
han hatt sitt eget selskap og drevet 
med blant annet dokumentarpro-
gram for TV2 og NRK.  Det grunnleg-
gende i jobben er formidling av his-
torier, og det fins utallige små dag-
ligdagse historier. Et godt bevis på 
dette er det ukentlige «Norge 
rundt». Fimland har også jobben en 
del med Dag Lindebjerg.  
Vi fikk noen videosnutter som illus-
trasjon, varierende fra en hund som 
elsket både fotball og å være gjeter-
hund for hønseflokken, til reportasje 
fra kolmulefiske vest for Irland i for-
rykende uvær. En flott historie var 
om den norske tråleren som fikk en 

russisk ubåt i trålen og ikke ga seg. Ubåten 
måtte til slutt til overflaten for å komme seg løs fra 
trålen. Fimland og hans team arrangerte et møte mel-
lom fiskeskipperen og ubåtkapteinen 20 år etter hen-
delsen (i 2004). Utrolig flott historie.  
Den største suksessen er likevel filmen om søskenpa-
ret fra Naustdal «Søsken til evig tid» .   
Det handler om søskenparet som driver sitt lille små-
bruk på gamlemåten og gene-
relt lever et enkelt liv og trives 
med det. En rørende beretning i 
sakte film som ble til over en 
periode på 2-3 år. 
Nå foreligger oppfølgeren 
«Amerikareisa». Den går på ki-
no nå.   Gå å se den!  
 
Takk til filmskaperen Frode Fimland! 
 
 

FRODE FIMLAND OG «SØSKEN TIL EVIG TID» 
 

Regissør og filmfotograf Frode Fimland fra Naustdal i Sunn-
fjord har vært Askøybosatt i mer enn femten år.  Før jul besøk-

te han Askøy Rotary klubb for å fortelle om sin karriere som 
film-fotograf for NRK og TV2 og om sine egne produksjoner.   

Søsken til evig tid og oppfølgeren «Amerikareisa» ble spesielt 
vektlagt, men og serien om Norskekysten med Dag Lindebjerg 

og historien om fiskeren som fikk en russisk ubåt i trålen. 
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Fem nye medlemmer i Voss Rotary Klubb og flere på vei! 

 

Slik gikk de frem! 
 

«Før ferien i fjor sommar ba eg alle medlemmene møta i august med eit eller fleire forslag 
til nytt medlem. Det kom inn heile 50 forslag og alle desse fekk så eit brev frå klubben. 
Etter litt tid vart alle ringde opp frå sine forslagsstillarar og spurde om dei ville ha meir info. 
Då fekk me 21 interessentar og alle dei fekk den nye brosjyren og vart inviterte til eit mø-
te. I løpet av hausten har me hatt innom 14 personar og det ser no ut til at 9 av desse vert  
medlemmer i løpet av mars.» 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 

 



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

6 

     

Mange barn fikk sko og klær fra Askøy RK og sponsorer 

Kopervik Rotaryklubb Intercity møte 10.12.2915 
 

 
President Terje  åpnet møtet på sedvanlig vis, med å ønske 
velkommen kveldens foredragsholder Per Høyen  flybåren fra 
Danmark,  DG Jostein Bye, AG Jostein Osnes og medlemmer 
av våre naboklubber Haugesund Sør-, Karmøy- og Karmøy 
Vest Rotaryklubb.  
Kveldens foredragsholder, Rotary Internasjonal Direktør  Per 
Høyen  fra Årup Rotaryklubb ble av president Terje behørig 
presentert med alle de verv og utmerkelser han har ervervet i 
løpet av sin tid som rotarianer, og ble gitt ordet for kveldens 
tema "Rotary International Engagement". 
 
Han innledet foredraget med å fortelle om hvilke muligheter  som 

åpnet seg for han gjennom hans posisjoner i organisasjonen. Han 
fortsatte med å fortelle om tannlegeprosjekter i rotaryregi som han  
hadde deltatt på i  Sør Amerika, selv om han ikke var tannlege og 
uten å kunne snakke språket, og hva dette hadde gjort med ham som 
menneske.  
 

Han fortsatte med hvordan han ved selvsyn hadde sett på vannpro-
sjekter i Indonesia, som han med iherdig innsats hadde fått finansiert, 
og hvordan disse i ekte rotaryånd var konfliktløsende i lokalsamfun-
net. Utryddelsen av polio startet som et prosjekt av en rotaryklubb på 
Filipinene. Dette utviklet seg og med bistand fra Bill Gates og Rotary, 
endte opp i rotary´s største prosjektet hittil, "End Rotary Now", som 
nå er i ferd med å lykkes.  

 

Han hadde selv vært med i det store prosjektet i India hvor millioner av barn ble vaksinert i 
løpet av 3 dager. Rotaryprosjekter er en satsing på å gjøre noe, som gjør noe bedre for 
andre. Bill Gates har sagt at verden hadde ikke vært den samme uten Rotary, derfor er han 
den største støttespilleren til Rotary. Alt som gjøres er via innsamlede midler kanalisert 
gjennom Rotary Foundation. 
 

I Danmark gir alle rotarianere bidrag gjennom kontingenten, i tillegg gir mange bidrag en-
keltvis. Høyen fortsatte med lovprising av rotary´s ungdomsutveksling over hele verden. 
 

I Norge var han veldig imponert over Handicamp. Han fortalte om fredsutdannelsen finan-
siert gjennom RI, universitetsutdannelse  av studenter i fredsarbeid. Fredsarbeid i rotary 
startet tidlig på 1920 tallet, og utviklet seg videre, slik at det ikke var noen tilfeldighet at 
Traktaten ved FN sin stiftelse var utarbeidet i regi av Rotary. 

 

Den dag i dag har FN en egen sesjonen  hvert år hvor også 
Rotary deltar. 
Rotary er derfor en organisasjon som er meget vel ansett i alle 
internasjonale fora og i mange enkelt land. På denne bakgrun-
nen syntes han det var ufattelig at rotary i løpet av de siste 10 
år, hadde mistet 10 % av medlemmene. Han anmodet alle rota-
ryanere til å fremstå som gode representanter for organisasjo-
nen.  

 
Fra spørsmålsrunden 
Høyen mente at i dagens flyktningesituasjon i hele europa burde rotarianere enkeltvis eller 
via klubben gjøre noe for migrantene som er kommet til nærmiljøet. han oppfordret alle til å 
engasjere seg i rotaryprosjekter, og se hva disse har gjort for de det gjelder 
 

Fredsaspektet i rotary må kunne utnyttes i denne situasjonen, og vil vi få råd fra vår organi-
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..med sko for første gang 

sasjon?  Besvart med : dette må ikke forventes. 
 

Årsak til nedgang i medlemsmassen?  Ifølge rotary´s undersøkelser er dette begrunnet i at 
nye medlemmer ikke tas vare på etter at de er opptatt i organisasjonen. 
 

Møteplikten? svar 100% tilstede når du er på mötet, er mye bedre enn  fraværende når du 
er på 100% av møtene. Videre skulle det nå voteres over forslag om minst 2 møter pr må-
ned, i stedet for hver uke. 
 
Per Høyen orienterte videre litt fra sin hverdag i rotaryorganisasjonen. 
 
Rotary har 700 ansatte hvorav 100 i India, noen på rotary´s 7 kontorer rundt om i verden, 
men mesteparten i hovedkontoret i Evanston utenfor LA Califonia. 
 

Styret består av 17 direktører + verdenspresidenten og innkommende verdenspresident. 
 
Presidenten takket for et utmerket foredrag, og overrakte klubbens vimpel samt Kopervik 
Rotarys kalender for 2016. 
 
RI direktør Per Høyen takket, samtidig som han fortalte at dette var første gang han hadde 
holdt foredrag i en rotaryklubb, hvor klubben hadde eget hus, 
  

ref.  
Einar 

 
 

 

John Germ,  
RI-president 2016-17 

 

Rotary Club of  
Chattanooga,  

Tennessee, USA 

 
Germ joined Rotary in 1976 and 
has served Rotary as vice presi-
dent, director, Foundation trustee 
and vice chair, aide to the Founda-
tion trustee chair, chair of Rotary’s 
US$200 Million Challenge, RI 
Board Executive Committee mem-
ber, RI president’s aide, Council on 
Legislation representative and 
chair, membership zone coordina-
tor, chair of numerous committees, 
area coordinator, RI training leader, 
and district governor. 
 

Germ has received RI’s Service 
Above Self Award and The Rotary 
Foundation’s Citation for Meritori-
ous Service and Distinguished Ser-
vice Award. He and his wife, Judy, 
are Benefactors and members of 
the Arch Klumph Society of The 
Rotary Foundation. They have four 
children and six grandchildren. 

Innkommende RI-president 
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Slik er Rotary-verden! 
PDG Carl Lewin 

 

Det er naturligvis enkelt å sitte «her på berget» og anta at Rotary og drift av en klubb  
arbeider med de samme problemstillinger og utfordringer over hele verden. Slik er det 
naturligvis ikke! Allan Jagger viste i november situasjonen i verden slik når det gjelder 
medlemskap. Røde piler viser områder hvor antall medlemmer går ned, Gult viser områ-
der hvor vekst i nye Rotary-land/Zoner oppveier nedgang i andre deler av Zonen og 
grønn hvor antall medlemmer øker: 
 

 
 

Forhold knyttet til Rotarys popularitet i lokalsamfunnene har naturligvis en betydelig 
innflytelse på hvordan organisasjonen oppleves – fra de som allerede er medlemmer. 
 

I tillegg blir organisasjonens ønske om gjenkjennelse og store likhetstrekk for hvordan 
klubbene driftes, oppfattet forskjellig avhengig av hvor i verden en har sitt ståsted. 
 

Dette kommer også til uttrykk når det gjelder forslag som kommer til behandling i 
Lovrådet (Council on Legislation – CoL). Sett i fra vår kulturs ståsted,hvor vi stort sett 
arbeider etter reglene: « Alt som ikke eksplisitt er nevnt som forbudt er tillatt» og «Det 
som klubben finner nyttig og nødvendig for effektivt å drifte klubben, kan klubben selv  
definere inn i Klubblovene!» Mens andre deler av verden tenker motsatt av oss. 
 

I dette innlegget plukker jeg ut noen av de opprinnelige forslagene som er kommet inn, 
bare for å vise forskjellen i oppfatning av hva som ønskes nedfelt i Lovboken (Manual of 
Procedure – MoP)  
 

Eksempler: 

 

· Klubbens styre skal distribuere referater fra hvert styremøte innen 60 dager. 

· Kubbenes nyvalgte sekretær skal være medlem av klubbens styre (ha stemmerett). 

· Klubbens kasserer skal være medlem av klubbstyret. 
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· Utelukke personer «som aldri har vært i (lønnet) arbeid» fra medlemskap ( må sees i 

lys av: RI anbefaling om at klubbene skal åpne for medlemskap for familiemedlem-
mer) 

· En klubb kan ikke ha mere enn 5 medlemmer fra samme familie 

· «Home maker» (hushjelp) som ny klassifikasjon. 

· Midlertidig utestengning fra klubben –begrense tiden til max 45 dager – eller åpne 

for forhandlinger. 

· RI presidenten skal lede alle styremøter, lede Convention og alle internasjonale RI-

møter. 

· Nytt mål – Adressere en mulig humanitær krise som følge av global oppvarming 

· RI-styret bes utarbeide en prosedyre for å åpne og avslutte et klubbmøte, slik at en 

slipper å bringe en bjelle til klubbmøtene. 

Vel, noen småpussigheter til generell opplysning og dagens smil! 
 

Hvis noen klubber ønsker besøk og mere informasjon så er jeg tilgjengelig både før og 
etter hjemkomsten fra CoL – telefon 992 94 755. 
 

 
 

     

 

Huspoeten Christen Knagenhjelm (Sogndal RK) oppsummerer 
 

 Kveldens, 14.12.2015 – programmøte 
Ein – Felleskjøpkalendar (!) – vert full av meir enn ein ide: 

Som vil syne klubben – og andre – kva som skal skje 
det neste halve år. 

Vi er spente på kva vi får  
 

Av nye medlemar og engasjement 
Dette meiner 1 kvinne og 5 menn – denne gang……  

  
Kveldens, 29.6.2015 – Slakkafjellet / Statnett 

 På filterpapir holdes tankene fast 
Mens inntrykk går kast i kast 

Det elektriske ledningsnett i vårt land 
Viser at det går an  

 
Med penger og teknisk forstand 

Å bygge infrastruktur 
 i Norsk - til dels urørt - natur.  

 
Rotary takker unge herr Søvde 

Som lykkes når han prøvde 
Å gi oss innblikk i 

Utbygging og distribusjon av norsk vannkraftenergi!  
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Klipp fra klubber     

Arna Rotary Klubb på besøk på Høgskolen i Bergen 
 

 
Mandag 16. november var ARK på besøk på den nye Høgskolen i Bergen (HiB). En ikke altfor 
stor flokk – bare 12 medlemmer, ett innkommende medlem og 5 ledsagere – tok denne kvel-
den turen til Kronstad i Bergen der den nye Høgskolen ligger. 
 

 

Driftssjef Øyvind Henne 
tok imot oss i den meget 
åpne og elegante foajeen, 
og tok oss innledningsvis 
med inn i det store audito-
riet som heter Mimes 
brønn. Mimes brønn er for 
øvrig navnet på kunnska-
pens og vishetens brønn i 
norrøn mytologi. Odin fikk 
for eksempel sin kunnskap 
ved å ofre sitt ene øye for 
å drikke av denne brønnen 
og forstå den verden han 
hadde skapt. Auditoriet 
Mimes brønn har sitte-
plass til 360 personer, og 
Festspillene i Bergen skal 
bl.a. ha konserter her i 
framtida.   
 

Sammenslåing av en rek-
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ke skoler i Bergen til HiB skriver seg tilbake til 1994, da arbeidet med å «smelte sammen» ulike kult-
urer og også diskusjonen om samlokalisering  startet. I 2014 stod det praktfulle anlegget på Kron-
stad klart for innflytting, og i dag er det ca. 7200 – 7300 studenter som holder til i anlegget.  
 

Totalt er det i dag 9400 studenter ved HiB, derav ca.  1200 som holder til i Møllendalsveien. Skolen 
har ca. 800 ansatte, hvorav 250 har sin arbeidsplass i Møllendalsveien. 
 

Tomten der skolen ligger huset i sin tid verksteder og vognhaller for NSB, og det var et viktig krav at 
minimum 2 av de gamle mursteinsfasadene fra den tiden skulle beholdes og integreres i anlegget.    
Det slår oss, når vi går rundt i anlegget, at dette har blitt gjort på en meget vellykket måte. Vognhal-
ler og verksteder ble bygget i perioden 1911-1924. Anlegget består av 5 forskjellige bygg og er på 
totalt 52000 m2. De totale kostnadene for hele anlegget var 2,3 milliarder kroner, faktisk mindre enn 
opprinnelig budsjettert.  
 

Etter en meget interessant innledende orientering om HiB, tok driftssjefen oss med på en lang og 
spennende omvisning rundt i hele anlegget. Her finner en i tillegg til undervisningslokaler/auditorier 
fasiliteter som studenthus, kantine, bibliotek, idrettsbygg og et godt utstyrt lite sykehus med 30 
sengeplasser. Det er også en rekke elegante uteplasser forskjellige steder på området, og det er 
tydelig at hele anlegget er bygget i dyp og inderlig respekt for alt som var på denne plassen tidligere.  

 

Det finnes bl.a en rekke navn og begre-
per fra NSB-tiden. Disse brukes både 
inne i, og utenfor  
byggene.  
 

HiB har i dag en 3 års «basic» utdan-
ning, der lærerutdanning, ingeniørfag og 
helse- og sosialfag er de dominerende 
områdene. I tillegg er det mange som 
tar mastergrad, bl.a. innen ingeniørfag 
og jordmor-utdanningen.  
 
Takk til HiB og Øyvind Henne for en 
meget interessant kveld på Kronstad! 

 
                

Ref: Lars Hauge 
 

 

Kjære rotarianere! 

 

Like før jul godkjente Rotary International i Chicago våre nye nettsider. 

Adressen er:  www.eggenpresstrading.no 
 

Mange har etterspurt disse sidene. Vi håper sidenes varierte innhold om mange Rotary-effekter er 
av interesse og oppfordrer deg til å orientere klubbmedlemmene om dette. 
Vi tar imot bestillingene og sender faktura sammen med varene. Normalt postlegger vi bestilte 
varer senest neste dag. Alt Rotary-materiell som presenters på sidene, er normalt på lager. 
 
Vi har vært til stede på samtlige Distriktskonferanser i Norge høsten 2015 og er blitt godt mottatt. Det 
har vært hyggelig å møte så mange rotarianere, noen kjenner vi fra før, andre er nye, hyggelige be-
kjentskaper. De nye nettsidene er et ledd i bestrebelsen på å gi enda bedre service. 
 
Vi ønsker deg og klubben din et godt nytt år. Samtidig peker vi spesielt på tilbudet om gode refleks-
vester og refleksbånd. I mørke vinterkvelder er det en god in-
vestering, - også for rotarianere, og det profilerer Rotary. 
 

Vennlig hilsen 
Kolbjørn Eggen, Eggen Press Trading 
Ringåsvn 5, postboks 271, 1601 Fredrikstad 
Offisiell lisenshaver av Rotary International nr 96-4A0095 
 

            Medlem av Fredrikstad Rotary Klubb 

Rotaryeffekter 

http://www.eggenpresstrading.no
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Klipp fra klubber     

 

Gunnar Stålesen og Jo Gjerstad har skrevet boken om den store Bergens-
brannen for et hundre år siden i 1916.  Brannen som forandret byen totalt og 
qav rom for en ny og annerledes byutvikling.  Torsdag den 28. januar var de 
spurt om å komme til Askøy Rotary Klubb for å presentere boken og fortelle 
om brannen og gjennoppbyggingen av byen.  Det ble et spennende møte 
med to av byens beste formidlere. 

 
Jo Gjerstad begynte og tok oss med gjennom utvik-
lingen i Bergen før den store brannen.  

 

Byen vokste fra 17.000 innbyggere i 1800, til 90.000 i 
1915. En voldsom økning som han mente skyltes 
«strilene» som veltet inn, og familiene som spredte 
seg utover. De hadde ikke annet å gjøre på, enn å 
sørge for familieforøkelse, mente han.  
 
Han tok oss videre med gjennom de tidligere store 
brannene i 1702 og 1855. Han fortale oss om statuen 

av Christie, som når det regnet, så ut som om han sto og «pisset» 
gjennom Norges Lover! Vel opg merke sett fra «riktig» vinkel. Statuen 
ble reist på Torgalmenningen, men ble senere flyttet til Muséplass. Han 
fortalte og om Keiser Wilhelm som besøkte Bergen hvert år i 13 år, og 
om trikken som kom til Bergen i 1897. 
 

Så overtok Gunnar Stålesen, og tok oss gjennom forløpet av storbran-
nen. Klokken fem om ettermiddagen lørdag 15. januar 1916 var noen 
arbeidere i ferd med å telle varebeholdningen til jernhandler Berstad i 
en bod ute ved Mur-allmenningen. Ute blåste det storm. En av arbei-
derne var uheldig å antenne en ball tjæredrev med et lys. Han åpnet 
døren for å lempe den på sjøen. Da kom et stormkast inn i boden og 
snart sto hele bygningen i lys lue. Han fortalte om hvordan ilden  
spredte seg raskt innover Strandgaten mot Torvet. Sjøbodene i tre 
brant som knusk, og ildebrannen fortsatte. På en natt var det sentrum, 
som gikk tilbake til middelalderen, lagt i aske. Det først en måtte gjøre 
var å  
gjerde inn brannområdet. Så ble de farlige restene sprengt. 380 byg-
ninger gikk tapt og 2700 mennesker ble hjemløse, men kun 2 omkom. 
 

Til slutt overtok Jo Gjerstad igjen, og fortalte om hva som skjedde etter 
brannen, og han mente vi i grunnen skulle være glad for brannen, for 

ellers ville det ikke blitt noen fornying av sen-
trum før på 1950 tallet.  
 

Vi hadde bare fått en totalt «kjønnsløs»  
arkitektur! 
 

Etter en fantastisk interessant time, med fore-
dragsholdere som trollbandt publikum, ble  
møtet avsluttet med at Presidenten overrakte 
herrene hver sin «Rotary-pose», og ønsket de 
velkommen tilbake en annen gang. 
 

BERGENSBRANNEN 1016 
 

Gunnar Stålesen og Jo Gjerstad i Askøy Rotary Klubb 

 

 

TLH Ref. 
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TLH/referent 

Ordfører Terje Mathiassen ble imponert over det han så på Askøy videregående skole. F.v: Halvor Ohma, president i 
Askøy Fenring Rotary klubb, ordfører Terje Mathiassen, Per Ove Askeland, president i Askøy Rotary klubb og Sigrid 
Hiller, rektor ved Askøy videregående skole. 

Det sier President i Askøy Rotary klubb, Per Ove Askeland. Sammen med Fenring Rotary arrangerte de yr-
kesmesse for elver fra 10.klasse på Askøy Videregående Skole torsdag kveld. 
 

– Det er viktig for oss å kunne arrangere noe slikt her. Da får både foreldre og barn se hva vi driver med. For 
det er jo ikke til å stikke under en stol at flere reiser inn til sentrum når det gjelder skolevalg, sier rektor ved 
Askøy VGS, Sigrid Hiller. 
 

Ordfører Terje Mathiassen fikk seg rundtur på skolen av Askeland og Hiller. I gangene ble de møtt av stands 
fra ulike skoler og lokale bedrifter. Mens klasserommene ble brukt til å vise frem de ulike linjene på Askøy 
VGS. Askeland trekker frem hvor viktig det var for dem å ha de lokale bedriftene med her. 
 

– Vi vil vise at man kan både bo, arbeide og studere i sin egen kommune, fastslår han. 
– Å skape arbeidsplasser for askøyværingene her på Askøy er en utrolig viktig målsetning for oss som politi-
kere, men også en utfordring, forklarer Mathiassen. 
 

Fremtidens voksne 
 

1.mars går fristen ut for å søke seg inn til videregående skole. Men ut ifra de vi møtte på Askøy VGS på tors-
dag er det nok en del som allerede har bestemt seg for veien videre. 
 

– Her blir det nok Elektro eller TIP. Det er det som frister mest, sier Patrick Finsaas (15). 
 

Ifølge Ohma er det viktig med en slik yrkesmesse for de som enda er i tvil. 
 

– De er de vi må gripe fatt i, og fortelle dem at dette her kan bety noe for fremtiden din, sier han.  
 

Mathiassen roser dermed det årlige inaitivet som yrkesmessen har blitt. 
 

– Jeg har jo vært her som foreldre med mine barn selv. Dermed må jeg bare rose Rotary og Askøy VGS for å 
sette i stand dette, slik at man som foreldre og elev kan få sett på de ulike valgene man har og snakke med 
folk, sier ordføreren. 

Håper ungdommen ser mulighetene på Askøy 

- Det er viktig for oss å vise at man skal slippe å dra over broen for å ta utdanningen. 

Vellykket yrkesmesse for 19. gang på Askøy 

 

Fra Askøyværingen.  Tekst og foto: Jan Willie Olsen 


