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             Guvernøren har ordet 

 

Ja, tiden flyr av gårde og vi er allerede snart 4 måneder ut i rota-
ryåret.  Jeg har fått besøkt en del av klubbene og her følger et lite 
reisebrev. 
 
Første klubb ut var Kopervik, som har egne flotte lokaler og som 
steller til middag siste møtedag i hver måned. Det var godt oppmø-
te, kjekke menn og god aktivitet i klubben. De har bidratt godt til 
Rotary Foundation, sist med overskuddet fra revyen sin. De lå 
også i sluttfasen med å etablere en ny vennskapsklubb i Danmark. 
 

Neste klubb ut var Arna som feirer 50 år den 23. denne måned 
med fest i Øystese.  

Vi gratulerer med dagen og håper dere får en fin markering. 
Arna er en aktiv klubb med mange prosjekt, både små og store.  De hadde sokkeball på 
senteret etter mitt besøk.  Det kan de jo komme tilbake til med en rapport på selv. De har 
også en del ”unge” medlemmer som lover godt for fremtiden. 
 

Vår nye klubb på Karmøy var neste klubb ut og her var det bare ungdommer (i alle aldre)!  
 
Det er kjekt at det er plass til 2 klubber i Kopervik og at de ikke konkurrerer med hverandre. 
De var kommet godt i gang og hadde allerede dagen etter at de ble chartret fått en venn-
skapsklubb i Sør-Afrika, som de skal besøke i vinterferien. 
 

Klubben var også vertskap for GSE teamet fra Sør-Afrika som besøkte oss i september. 
 

Første helgen i september var jeg Norges representant på Distriktskonferansen i Lange-
sund i Distrikt 2290. Det var en flott konferanse som hadde ”Etikk, Takk” som motto. Distrik-
tets Grand old lady, Ruth Ryste hadde et flott innlegg om etikk i hverdagen. Hun har hatt et 
spennende yrkesliv og var en flott dame med mange meninger.  Det er godt at vi har mange 
aktive rotarianere i alle aldre. 
 

En flott konferanse både faglig og sosialt og mange tips å ta med seg hjem til eget distrikt. 
 

De hadde 15 ungdommer på podiet, inn og utgående fra distriktet, en kjempeflott gjeng som 
fortalte at dette var det beste året i deres liv.  Ungdommene var mellom 16 og 18 år. 
Distrikt 2290 er flinke og bidrar med mange studenter hvert år. 
 

Sola var neste stopp på turen, og det er en kjekk klubb med mange oppgaver foran seg, i 
og med at de har neste års guvernør. De er godt i gang med planleggingen og har mange 
dyktige medlemmer som trår til, så dette lover godt. En kjekk klubb å komme til, så vi kan 
glede oss til neste års arrangementer. 
 

På vårmøte i mai snakket jeg om at det var fint om klubbene kunne samarbeide og gjerne 
ha fellesmøter .  Der slo Stavanger til og meldte med en gang fra om at det kunne de gjerne 
ha.  Hafrsfjord, Stavanger Vest og Stavanger St. Svithun hadde møte sammen. De har 
også innledet samarbeid om møteprogram/foredragsholdere og skal også prøve å besøke 
hverandres møtekvelder. Svært positivt! 
 

Kvelden etter hadde Randaberg og Gandsfjord fellesmøte og det kom 
frem i løpet av møtet at det hadde de også hatt tidligere...langt bak i tid. 
Dette ville de ta opp igjen og skulle samarbeide om et felles prosjekt til 
vår Rotarydag den 16. juni. Et vellykket møte med 2 aktive klubber. De 
ønsket fellesmøte neste år også, men da med motsatt vertskap. Flott!!! 
 

 Reisebrev fra guvernøren 
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   Guvernøren har ordet 

En liten tur hjemom for å skifte koffert og så gikk turen til Danmark og Distriktskonferanse i 
D1450 som ble holdt i Varde. Danskene er flinkere enn oss til å synge på møtene sine, så 
her var det sang fra morgenen av.  
 

En fin konferanse med lett blanding av fag og underholdning og en flott presentasjon om 
rekruttering i klubben av klubbens president Dr. Snede. De lå nede for telling og måtte gripe 
fatt i problemet før de stille og rolig ble avviklet. God planlegging og oppfølging samt syste-
matisk jobbing var det som skulle til for at de hentet inn mange nye unge medlemmer og 
fikk et helt nytt klubbliv. 
 

Deres GSE team hadde også vært i Sør-Afrika og hadde på vei hjem bestemt seg for å set-
te i gang et ”Bamseprosjekt” i forbindelse med et senter for voldtatte jenter. 
Nevnes må og at de hadde et 16 manns orkester som spilte til dans lørdag kveld...og dan-
segulvet var fult fra første melodi. 
 

Søndag hadde de besøk av 2 spre-
ke damer som fortalte om sunn livs-
stil – en gang for alle. Det var et fo-
redrag til ettertanke og de som øns-
ket det kunne få målt sin kroppsin-
deks. Det var en lang kø av menn 
som turde å stille opp. 
En fin konferanse der vi møtte 
mange nye rotarianere og har nå 
flere å besøke i vår rotaryverden. 
 
Hjem igjen og en litt lenger kjøretur; 
jeg kjørte til Sogndal og hoppet på 
buss sammen med noen av med-
lemmene i klubben og turen gikk til 
bokbygden Fjærland. En spennende 
kveld som ble avsluttet på hotell 
Mundal med et bedre måltid mat. 
Sogndal har slitt med dårlig rekrutte-
ring men er nå i siget og har fått løf-
tet seg. Og da kan det bare gå frem-
over. Jeg har en avtale med presi-
dent Jon Gunnar om at jeg kommer 
igjen når han og resten av klubben 
har fått nye medlemmer på plass. 
 

Os besøkte jeg på tampen av sep-
tember og fikk møte mange kjekke 
medlemmer og en past guvernør 
som gav meg en diktbok han hadde 
laget, det satte jeg stor pris på. 
Os har et kjempeprosjekt som tar 
mye tid, nemlig Ramsholmen-
prosjektet.  Dere kan lese mer om 
dette på hjemmesiden deres. 
 
Jeg fikk også gleden av å dele ut en 
Paul Harris Fellow til en av klubbens 

Det har kommet en del tilbakemeldinger på at den 
gamle årboken/matrikkelen ikke skal trykkes lenger. 
Dette ble videresendt til Norfo og resultatet etter 
høstmøtet ble følgende forslag til...: 
 

Vedtak: En legger frem for høst-
møtet et forslag om å trykke opp en 

ny, forenklet versjon av årbok/
matrikkel basert på trykksak ”Fakta 

om Rotary”.  
Enstemmig godkjent. 

      
En redaksjonskomite går gjennom og 

lager forslag til innhold.   
 Ny versjon av trykksaken kommer 

hvert 3. år – etter COL. 
 Første ugave kommer i 2012. 

Årbok - medlemsoversikt 
  

Årboken ligger nå på nettet, og kan 
finnes på rotary.no, under ”Om oss 

– innhold” 
Hvert halvår vil den bli oppdatert og 
lagt i en PDF fil som hver enkelt kan 

laste ned ved behov. 
 

Det er svært viktig at alle klubbsekretærene går 
gjennom informasjon på medlemsnettet og ser til at 
møtestedet er riktig oppført med korrekt adresse. 
Ingen forkortelser. Den nye modellen gir oss da en 
GPS navigering frem til klubblokalene.  
 

Nytt om matrikkelen 
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mange ildsjeler. Møtet denne kvelden ble holdt i Solbakkestovo til Arne Mæland. 
 

Neste kveld gikk turen til Sandnes og årsmøtet i klubben. Her fikk vi den mest spenstige 
regnskapsberetningen jeg har sett. Flott levert!   
 
Klubben har mange medlemmer, men dessverre for mange som er passive, så her var 
spørsmålet hva kan vi gjøre for å få medlemmene til å komme på møtene. Trivsel er jo alltid 
et godt tegn, og jeg trivdes svært godt i klubben og det gjorde de som var der også, så jeg 
kan bare oppfordre de som ikke har vært der på en stund til å ta turen tilbake, det er mange 
gode rotaryvenner som venter på dere! 
 

Da var det tid for egen Distriktskonferan-
se. Vi var ikke mange men vi jobbet godt 
og kom i mål med alle forberedelsene 
våre.  Konferansen motto i år var TRF – 
End Polio Now. Se eget referat. 
 
Konferansen var ikke før over, før kursen 
gikk mot Haugesund og deretter fly til 
Oslo og Norfomøte. 
Neste dag var det klubbesøk i Hauge-
sund. Åleaften stod det på programmet. 
Det ble en svært vellykket kveld med 
kjekke rotarianere, og ålen smakte godt for en som var litt skeptisk i utgangspunktet. Dette 
var en årviss tradisjon som gikk langt tilbake i tid.  Det er viktig å ta vare på slike tradisjoner, 
samtidig som vi også er villig til å fornye oss når det trengs.  
 

Klubben er i gang med en studentutveksling og det er kjempebra. 
Lykke til sier jeg og håper at det er flere klubber som vil få det på programmet. 
 

Neste dag gikk turen tilbake til Gardermoen og Institutt på Lillestrøm, se eget referat.  
 

På veg til flyplassen fikk jeg besøkt Carl Lewin, som feiret sin 70 års dag med åpent hus.  

Hver måned i rotaryåret har sitt eget 
tema: 

 
Oktober   Vocational Service  
November    Rotary Foundation  
 

Da er det opp til hver enkelt klubb om de vil 
bruke månedens tema og gjøre noe spesielt ut 
av det.  De som bruker det kan gjerne gi meg 
en tilbakemelding. 

Purring!!!   

Nominasjonsprosess for  

Distriktsguvernør 2014-2015  
Rotaryhjulet skal kontinuerlig drives videre og vi starter nå nominasjonsprosessen for Dist-

riktsguvernør for 2014-2015.  Vennligst ta dette opp i styre og klubb - det er viktig at vi får 

gode kandidater som kan videreutvikle distriktet. Forslag sendes guvernør Ingunn som le-

der av nominasjonskomiteèn snarest på rotary@odda.info     

Kvalifikasjonene som kreves for å bli nominert er blant annet:  

- Medlem av en aktiv klubb,  

- Ha vært president i en hel periode,  

- Være fullt innforstått med og fysisk i stand til å utføre de plikter som guvernøråret krever,  

- Ha vært medlem i minst 7 år ved begynnelsen av guvernøråret.  

Jeg har fått tilbakemelding om at det er noen klubber som jobber med saken, men ingen 

navn enda. 

Ingun 
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Det er alltid åpent hus hos Carl og Liv når jeg spør om det ,så det var ekstra hyggelig for 
meg å kunne dukke opp helt uventet for Carl og overrekke blomsterhilsen fra Distrikt 2250, 
hilsen fra Norfo, blomsterhilsen fra Edrund og gladioler som jeg døpte om til ”gladiCarl” fra 
meg selv. Vi hadde en hyggelig tid sammen med familie og venner av Carl, og det var flere 
rotaryvenner som også kom på besøk. Vel overstått Carl! 
  
I går 17. oktober var jeg i Suldal og besøkte en av de minste klubbene våre, men det er en 
svært aktiv klubb. De har prosjekter, samarbeider godt med andre lag og organisasjoner i 
Suldal og har pågangsmot til nye prosjekt selv om alderen er høy. Det er utfordringen til 
klubben å få nye yngre medlemmer, men med god hjelp fra AG Odd Henning så skal nok 
det gå bra. 
 

Jeg var så heldig å få overrekke fjorårets president Inger Apeland en Paul Harris Fellow et-
ter mange års utrettelig arbeid med Romania aksjonen som hun har drevet i 30 år, godt 
hjulpet på hjemmebane og de siste årene også med god hjelp fra Suldal Rotary klubb. Vel 
fortjent Inger! Og så fikk hun blomsterhilsen fra ordføreren og fra vår past guvernør Ulf, som 
også tok turen til Suldal og var med oss. 
 

Vi avsluttet kvelden med et godt måltid mat før turen gikk hjemover i høstmørket. 
 

Jeg retter en stor takk til klubbene for god mottakelse og ikke minst til våre Assisterende 
guvernører som er med på klubbesøkene. 
 
Det har blitt noen mil i bil, kamp med ferjetider og sau og hjort i veibanen, men det har gått 
svært bra til nå. Vi får se de positive sidene og si at en blir godt kjent på veiene i distriktet. 
Det jeg håper er at noen kan fortelle veimyndighetene og kommunene at det er mye mer 
trafikksikkert og betraktelig hyggeligere å kjøre i åpent lende istedenfor i all den urskogen 
som vokser opp langs veiene.  
 

I mellomtiden skal jeg legge om til vinterdekk og legge ut på flere turer.  

 
 
 
50 år 
   6. Jarl Scheie, Bryne 
 19. Lars Nordbø, Strand 
 15. Henrik Steine, Kvam 
60 år    
  1. Egil Sundve, Karmsund 
  8. Dhindsa Sukhwant, Os 
70 år 
  5. Carl Lewin, Kopervik 
  6 .Håkon Holsen, Arna 
 14. Tor Vigander, Bergen-Syd 
       19. Erik W Marcussen, Bergen.Syd  
 21. Lorentz Nilssen, Haugesund 
75 år 
 2. Reidar Sellevold, Nordhordland 
 4. Asbjørn R Sunde, Stryn 
 9. Hans Edmund Lima, Gand 
        12. Manfred Marx, Dale 

 50 år 
   2. Per Arne Risanger , Haugesund-Sør 
 21. Ingolf Voll, Karmsund 
60 år 
 23. Kjell Bernstrøm, Torgallmenning 
 24. Per Oma, Bryne 
 25. Aksel Skjervheim 
70 år 
 14. Hans Georg Jelsa, Gand 
 19. Einar Johan Bratli, Askøy 
 29. Helge Sølsnes, Askøy 
75 år 
    6. Odd Pettersen, Ålgård 
           16. Bjørn Wigand, Bergen V 
            17. Gudbrand Olav Fossan, Bergen V. 
            19. Oddfred N Didriksen, Voss 
80 år 
            16. Egil Eik, Stavanger 
            30. Steinar Kvinnesland, Bergenhus 
90 år 
            25. Oluf Bjerck, Florø  

Vi gratulerer! 
..i oktober ..i november 
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Det årlige  RYLA-seminaret ble gjennomført på Montana Vandrerhjem, Bergen, tre ful-
le dager 14. – 16.  oktober. 
I likhet med tidligere år var det Torgalmenning Rotary Klubb (TRK) som sto som ar-
rangør. Det faglige ansvar ble ivaretatt av psykologspesialist Bente Austbø, mens 12 
erfarne ledere – de aller fleste TRK-medlemmer – dekket ulike oppgaver i løpet av 
samlingen. 
 

Som i fjor, fokuserte seminaret på egen-
utvikling. Temaer som kommunikasjon, 
samtaleteknikk, motivasjon, samarbeid, 
selvinnsikt, ledelsesfilosofi , lederstil og 
organisatoriske utfordringer og erfaringer 
ble belyst  gjennom en blanding av fore-
lesninger, gruppearbeid, paneldebatt og 
individuell refleksjon. 
 

I år ble det satt rekord med hele 31 delta-
kere, - noe som kanskje var å tøye strik-
ken litt i forhold til kurslokalenes størrel-
se. De 12 jentene og 19 guttene – i alde-
ren 18 – 29 år -  ga imidlertid stort sett 
meget  positive tilbakemeldinger på det 
faglige utbyttet. 
Noe av grunnen til det høye deltakeran-
tallet er at det i år ble gjort markedsfø-
ringsfremstøt direkte mot næringslivet. 
Dette resulterte i 7 deltakere, betalt av 
egen arbeidsgiver. Foruten å skaffe frisk 
kapital inn i Rotary-systemet, gir dette en 
bredere sammensetning av deltakergrup-
pen, - noe som generelt har en positiv 
virkning på seminarutbyttet. Et antall be-
drifter har også bidratt med sponsormid-
ler. 
 

Men vi skal ikke glemme distriktets Rota-
ryklubber som bidro med i alt 24 deltake-
re : 
Haugesund Sør og Sotra, som sendte 3 
deltakere hver, Askøy, Bergen, Florø, 
Lund og Torgalmenning, som bidro med 
2 deltakere hver, og Arna, Bergenhus, 
Bergen Vest, Odda, Sandnes, Stavang-
er, Stord og Øyane, som alle sendte en 
deltaker. 
En stor takk til dere alle ! 
 

Vellykket RYLA 2011 
Deltakerrekord 

Haktor Øvrevik 
Torgalmenning Rotary Klubb 
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   Klipp fra klubber 

Vi hadde besøk av Svein Winther, som egentlig 
er dr. scient. og forsker, men nå direktør for for-
retningsutvikling i Uni Research, et av landets 
største forskningsselskap. For to år siden skif-
tet selskapet navn fra Unifob, og fikk samtidig 
en friere rolle i forhold til sin eier, Universitetet 
i Bergen.  
 

Uni Research omfatter sju avdelinger, har ca. 500 
ansatte (hvorav 70 % er forskere), og driver forsk-
ning på en rekke fagområder. Uni Research sine 
forskere kommer ikke bare fra Norge, men også fra 
en lang rekke andre land over hele verden 

I et meget engasjert foredrag gav Svein Winther 
oss et innblikk i forskningsintituttenes rammevilkår i 
Norge, og hvordan de hele tiden må være på hug-
get for å skaffe finansiering til prosjektene sine. 
 

Han gav også en oversikt over en del av fagfeltene 
de sju avdelingene i Uni Research dekker, samt et 
aldri så lite innsyn i hva enkelte av forskningspro-
sjektene i de ulike avdelingene går ut på. Både Uni 

Bjerknessenteret og Uni CIPR har fått 
staus som sentre for fremragende 
forskning. 
 

Alt i alt var det et imponerende bilde 
Svein Winter tegnet av et forsknings-
selskap bergenserne har all grunn til å 
være stolte av, og som dette møtet for-
håpentligvis bidro til å gjøre litt mer 
kjent. 
 

Dessverre gjorde sykdom og andre 
forhold at ikke så veldig mange av våre 
medlemmer kunne stille på dette mø-
tet. Men en måte å "ta igjen det tapte" 
på kan være å gå inn på uni.no.  
 

 
 
Lykke til! 
 
  

Uni Research 
Fra et møte i Bergen Sydvesten Rotary Klubb 

Fakta om Uni Research 

Uni Research AS er et forskningsselskap med over 500 

høyt kvalifiserte medarbeidere fra 30 nasjoner. Selska-

pet har en omsetning på 450 millioner, og er inndelt i 8 

fagavdelinger. Hver avdeling ledes av en forskningsdi-

rektør. Uni Research driver forskning og utvikling innen 

helse, språk- og informasjonsteknologi, marin moleky-

lærbiologi, miljø, klima, petroleum, kultur og samfunn. 

Uni Research hovedoppgaver 

• Utføre samfunnsrelevant forskning av høy kvalitet 

• Utvikle forskningskompetanse på internasjonalt 

nivå 

• Ivareta forskningstalenter 

• Formidle forskningsresultater til brukere og all-

mennheten 

• Synliggjøre Bergens samlede forskningskompetan-

se 

Uni Research er UiBs strategiske forskningspartner, og 

utfører forskningsprosjekter på alle universitetets fag-

områder. Vi disponerer avansert vitenskapelig utstyr 

og moderne laboratoriefasiliteter i samarbeid med UiB 
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   Klipp fra klubber 

Så var det igjen duket for høstens store happe-
ning, - spørrekonkurransen! 
(Quiz heter det visst i disse tider!) 
 

Men først tente presidenten det obligatoriske lys, 
og denne gang var det årets nystrøkne konfir-
manter som fikk glede av flammen. 
 

Glede i klubben skapte også Anne Fuhrs nye tak-
kebrev for prisen hun fikk i vår (Ildsjelprisen) og 
som hun skal bruke på juletur for eldre. Spontant 
bevilget klubben nye 3000 kroner som takk for det 
store og uegennyttige arbeid hun gjør.. 

 

Magne tok en 3-minutter på sparket og dvelte litt ved kostnader og valgtekniske finurligheter 
ved året kommune- og fylkesvalg. Meget opplysende og interessant. 
Magne vet tydelig hva det dreier seg om, - både i og utenfor stemmelokalet. 
 

Så var det klart for årets mann/kvinnejevning. Spenningen og oppladningen må på forhånd 
tydeligvis ha vært stor, og utestenging grunnet doping både når det gjelder A og B-prøver 
kan ha funnet sted, for spenningsterskelen hos flere må på forhånd ha tippet over. 
Det var nemlig kun 15 aktive på banen denne kvelden, og 3 av disse tilhørte arrangørsta-
ben.. 
Skuffende, - men for en konkurranse det ble! 
 

Spørsmålene varierte fra åremålet til Rotary Internationals generalsekretær til nudiststran-
den i Kollevåg, og deltakernes engasjement gikk fra smil og begeistring til hånlatter, hode-
risting og ukvemsord. 
Dommeren fikk opp til flere gule kort, men som i fjor påtok han seg jobben frivillig, - og ære 
være Tor for det. 
Det ble omsider kåret en rettferdig vinner, og her må Yngve honoreres. Han går om ønske-
lig rett inn som æresmedlem i Askøy Fortidsminneforening! 
 

Samtlige deltakere fikk premier, så smilet var på plass da vi forlot arenaen. 
 
En spesiell takk til Per Ove 
for alt opplegg med spørs-
mål og gjennomføring, - i år 
som i fjor. 
 

Smilet var fortsatt på plass 
da vi inntok høstmørket 
utenfor. Måtte vi fortsatt 
smile i morgenkveld på 
samme tid. 
Da har Brann hjemme-
kampPP. 
 
Terje d.e. 

Så var det klar for høstens store ”happening”# 
( i hvert fall en av de) 

I Askøy Rotary Klubb 

 

 

Kveldens ubestridte 

verbal ekvilibrist  

Terje Bøe 

Vinnerlaget med Eli, Liv, Yngve og Odd 
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   Klipp fra klubber 

 
Ei veke før valget var det uklarheit 
om endringar i stemmeopplegget. 
Difor hadde Einar tatt på seg å ori-

entera litt om dette. 
 

Det er ikkje lov å stryka på listene 
lenger, og det er gjerne like greit, 
for der er mange historier om, spe-
sielt Dale og Vaksdal som strauk 
kvarandre, sjølv om sognepresten 

hadde bedt dei å la væra. 
 

Han orienterte om at du kan gje ekstra x til personar på den 
partilista du legg i urna. Men du kan også gje „slengarar“ til 
personer frå andre lister ved at du skriv navnet og partiet til ved-
komande, på di liste. 
Det som du då må væra klar over, er at for kvart navn du overfører, svekkar du di eigen liste 
med same antall navn som du fører over. 
 
Listene i Vaksdal må innehalda minimum 7 navn og maximum 28 navn. Det skal velgjast 21 
representantar. 
Kumulering kan ein vurdere taktisk.  
Eksempel i Vaksdal i år er Høgre som kumulerer fire og „låser“ derved lista i forhold til kor 
mange dei forventer å få inn. 
 
Arbeiderpartiet går motsatt veg og kumulerer kun ein person, ordførerkandidaten, og åpnar 
derved opp for større påvirkning for dei som stemmer på denne lista. 
 
Der er litt endra reglar i stemmelokalet. Personar som står på listene kan ikkje vera valg-
funksjonærar lenger. 
Kjem du til lokalet med ein person i rullestol, kan du ikkje fylgja vedkomande inn i avlukket. 
Det må gjerast av valgfunksjonær. 
 
I år er der tre forskjellige valg: Kommunevalg, Fylkestingsvalg og Kyrkjesoknsvalg. 
Det siste er plassert i eige lokale like ved lokalet til dei andre to valga. 
Opptelling går nå på data. 
Takk til Einar som avklara ein del ting for oss. 
 
Manfred hadde tilfeldig fått informasjon om at Harald Stanghelle skulle delta i Arna Senior-
universitet sitt møte den 6.september (dagen etter vårt møte) og møtet var ope for alle se-
niorar. 
På så kort varsel var det kun Manfred av rotarymedlemane som kunne møta.  
Presidenten løyste dette med å gje i oppdrag å fortelja på neste møte kva Stanghelle sa. 
 
Manfred 
ref. 

Rapport fra et møte i Dale Rotary Klubb 

 
 
..der er 

mange historier om, spesielt Dale og Vaksdal, som strauk kvarandre, sjølv om 
sognepresten hadde bedt dei å la væra. 

” 

Neste møte: Manfred referer fra Harald 

Stanghelles foredrag i seniorklubben 
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   Klipp fra klubber 

Stanghelle er født i 1956. Han kjem frå Stanghelle i Vaks-
dal Kommune der han også var lokalavisredaktør frå 1975 
til 1977. Han hadde sin første journalistjobb i avisa Dagen 
i Bergen i 1971. Han har arbeidd i fleire aviser, blandt 
anna i Dagbladet som sjefsredaktør 1995-2000 og som 
nyheitsredaktør.  Frå 2000 politisk redaktør i Aftenposten.  
Han har også arbeidd som fiskar på Grønland og offiser i 
Libanon. 
Stanghelle har mottatt Skup-prisen, Den store journalist-
prisen og Gullpennen. 
 

Stanghelle hadde samla 150 tilhøyrarar ein tirsdag føre-
middag som var ny rekord for slike samlingar. 
 

Det var naturleg at han tok utgangspunkt i det som hende i 
Oslo og på Utøya 22.juli.  Angrepet på regjeringskvartalet vart 
registrert Kl.15,26 og her omkom åtte personar.  På Utøya 
kl.17,10. Og her vart talet til slutt 69. 

 

Det naturlege spørsmålet er: Kunne fleire 
liv vore berga ved betre organisering og 
meir koordinert styring? Svaret er ja, men 
kva gjekk galt? 
Forvirringa i starten var stor. Kva organisa-
sjon som ligg bak dette? I starten kom mel-
dingar som tyda på at islamistiske grupper 
sto bak. 
 

På det tidspunktet var det mange invandra-
rar som pakka kofferten. 
 

Men så kom avklaringa og sjokket: Det er 
ein av våre eigne som står bak og no driv 
han og meier ned ungdom på Utøya. 

 

Det som framkom då mottiltak skulle gjerast avslørte at alle trudde vi hadde oppdatert oss 
på slike situasjonar. Det hadde vi langt på veg, men dei viktigaste føresetnadene for reak-
sjon når slikt skjer var ikkje til stades. «Det hender ikkje her». Slik at transportmiddel som 
bil, båt og helikopter ikkje var opererbare etter forutsetningen. 
 

Dette blir det viktig for kommisjonen å ta tak i. 
Det forelåg også erfaringsmateriell frå skulemasakrer i Finland der ein person var 
«fienden», men heller ikkje dette var oppdatert. «Det hender ikkje her». 
 

Når tragedien var eit faktum tok statsministeren tak og sa at når ein mann kan gjere så my-
kje vondt må vi møte dette med kalde hoder og varme hjerter og meir demokrati. 
Heile landet vart råka og vinkla mot valget 12.september, skjøna alle at dette vart ein an-
nanleis valgkamp, der ein umiddelbart utsatte starten. 

Harald Stanghelle 
«Ei veke før kommunevalget - Den sentrale og lokale makta» 

 

Manfred refererer i Dale RK fra et møte i senioruniversitetet 
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   Klipp fra klubber 

Det vart og registrert at dei fleste meinte at valgkampen måt-
te bli meir reflektert og  ordbruken dempa. 
Stanghelle si meining er at politikarane er einige om meir 
enn folk trur. Han nevnte reformer som: Skattesystemet, 
Pensjonsordning, Klima, Statskyrkje, Kunnskapsløftet og 
Handlingsregelen.  Men utad dyrkar mange konflikt i staden 
for kompromiss. 
 
Sidan det nå er kommunevalg for 430 kommunar, som 

mange vil ha ned i 130, vert det diskutert om det skal verta frivillig eller med tvang. Alle sva-
rar frivillig, men dersom ein skal nå målet, kor mange år vil dette ta? 
Han kom inn på problematikken at staten pålegg kommunane oppgaver, men dei fleste vert 
ikkje etterfulgt med pengar. Vi får konflikt by mot land, Oslo mot resten av Norge, osb. 
 
Når det gjeld frammøte til dette valget vil heilt sikkert ungdomsstemmer auka sterkt, men i 
Oslo der Groruddalen har sterk representasjon av «nye landsmenn» har frammøte så langt 
lagt rundt 50% deltaking. 
Stanghelle runda av med å oppfordra til engasjement og til å stemma på valgdagen, som 
har tre valg: Kommunevalg, Fylkestingsvalg og Kyrkjerådsvalg. 
 
Etter eit foredrag som han hausta rungande applaus for, vart det først kaffipause, og etterpå 
fekk Stanghelle mange spørsmål: 
 

Vil Aftenposten søkja intervju med Breivik?  Nei det er utenkjeleg vurdert ut frå tilhøva nå. 
 

Kva med vær varsom plakaten? 
I starten var det mange som braut grensene både verbalt og billedleg overfor dei første som 
kom i land. 
 

Tåler jorda vår meir utvikling? Nei dette må ein ta tak i. 
 

Kva er skilnaden på 11.september i New York og 22.juli i Norge? 
I USA var det Taliban som tok ansvaret og derved hadde nasjonen ei reell gruppe å venda 
hatet og tiltaka mot. 
I Norge vart dette heilt ansleis. Vi har ikkje noko lag eller grupperingar å forholda oss til, slik 
at prosessen her vert av ein heilt anna karakter. 
I rettsaka må alt åpnast, men vi må vera oppmerksame på mytemakeri for det treng vi slett 
ikkje. Heller ikkje at Breivik skal få gjenta sine 1500 sider. 
 
Det vart også spørsmål om kva han meinte om forslaget som sto i BT om samanslåing av 
Vaksdal, Samnanger, Osterøy og Arna bydel. 
 

Skal ein basere dette på frivilligheit vil det i beste fall ta lang tid. Ein lignande struktur vil nok 
tvinga seg fram slik utviklinga er i dag. 
 

Etter to utruleg interessante timar fekk Harald Stanghelle overrekt vel fortente blomar. 
 

Det heile vart avslutta med sangen «Til lags åt alle kan ingen gjera» 
 
 
 

Manfred  
ref. 
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GSE 

Hvert annet år har Distrikt 2250 tatt imot GSE-team fra ulike deler av verden – og selv sent 
team ut.  I vår reiste Elisabeth Jebsen Marek fra Bergen Vest RK til Syd-Afrika som teamle-
der for fire flotte damer som studerte helse i Syd-Afrika.  I høst har distriktet hatt gjenbesøk 
fra Syd-Afrika, også dette bare damer, som har fått besøke norske helse- og behandlingsin-
stitusjoner fra Rogaland i sør til Bergen i nord.  I tillegg har de fått besøke en rekke sever-
digheter og museer, samtidig som de har møtt Vestlandet i høstfarger både på fjellet og på 
sjøen.  Besøket kuliminerte med et besøk med tilhørende presentasjon på Distriktskonfe-
ransen i Ullensvang. 
 

GSE-teamene skal forutsetningsvis bo privat hos medlemmer i Rotary, noe som gir oss en 
enestående mulighet til å bli kjent med interessante menneske fra helt andre land og miljø-
er.  Undertegnede har gjort dette mange ganger de senere årene og kan bare anbefale alle 
å gripe sjansen når den byr seg. 
 

Mandag 26. september var teamet på besøk hos Bergen Vest RK i sine fargerrike drakter i 
tradisjonell utforming.  De gjennomførte en flott presentasjon av så vel seg selv som sitt 
mangslungne land.  Syd-Afrika er tydeligvis et land fullt av muligheter og ressurser som har 
en spennende fremtid foran seg.   
 

 
GSE-team fra Syd-Afrika. 

Kaare Høy Müller 
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   Fra Distriktskonferansen 
 

Distriktskonferansen 
2011 

Ble avviklet i Hardanger 30. 
september til 2. oktober. 

Fyldigere referat kommer i  
novembernummeret.   

Se ellers hjemmesiden til  
Distrikt 2250. 
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   Distriktskonferansen 
 

Ungdomsutveklsing med entusiasme. 
Her er teamene inn og ut  på begeist-

ringsbefaring  i Hardanger 
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Forkortelser 

 

 

COL   Council Legislation – Lovrådet

  

CRFO   Club Rotary Foundation Officer 

DCSC   District Community Service  

   Chairman 

DDF   District Designated Fund –  

   Distriktsfondet 

DG   District Governor 

DGE   District Governor Elect 

DGN   District Governor Nominee 

DGSEC   District Group Study Exchange 

   Chairman 

DICC   District Internet Communication 

   Coordinator 
 

DICO   District Internet Communication 

   Officer 

DLP   District Leadership Plan 

DMDC   District Membership Develop

   ment Chairman 

DRFC   District Rotary Foundation Com

   mittee 

DRFCC   District Rotary Foundation Com

   mittee Chairman 

DSG   District Simplified Grants 

DTFC   District Taskforce Coordinator 

DVSC   District Vocational Service Chair

   man 

DWSA   District Web Site Address 

DYEO   District Youth Exchange Officer 

GETS   Governors Elect Training Seminar 

GRSP   Georgia Rotary Student Program 

GSE   Group Study Exchange 

HM   Honorary Member – æres 

   medlem 

IAS   International Ambassadorial 

   Scholarship 

IHP   International Humanitarian  

   Proects 

Interact  Klubb for ungdom 14 – 18 år 

IPDG   Immediate Past District Governor 

ITHF   Multi District Youth Exchange 

   Officer 

MG   Matching Grant 

MOP   Manual of Procedure 

NORFO  Norsk Rotary Forum 

NORFOIN  Norsk Rotary Forums  

   Informasjonskomitè  

 

 

OD   Official Directory RI 

PDG   Past District Governor 

Per Capita Dues Medlemskontingent til Rotary 

   International 

PETS   President Elect Training Seminar 

PHF   Paul Harris Fellow 

PP   Past President 

RCC   Rotary Community Corps 

Restricted giving Øremerkede bidrag til RF og MG 

   prosjekter 

RF   Rotary Foundation 

RFCMS  Rotary Foundation Citation for 

   Meritorious Service 

RFDSA   Rotary Foundation District Ser

   vice Award 

RIBD   Rotary International Board of 

   Directors 

RICP   Rotary International Code of Poli

   cies 

RIBI   Rotary International in Great 

   Britain and Ireland 

RIMC   Rotary International Member

   ship Coordinator 

ROTI   Rotarians on The Internet 

ROVE   Rotary Overseas Vocational Ex

   change, 18 – 25 år 

RRFC   Regional Rotary Foundation Co

   ordinator 

RRVF   Rotary Recreational and Voca

   tional Fellowship 

Rtn   Rotarian Klubb for unge voksne 

   18 – 30 år 

RV   Rotary Volunteer 

RYLA   Rotary Youth Leadership Award 

WCS   World Community Service 

WCSPE  World Community Service  

   Projects Exchange 

WF   World Fund – Verdensfondet 

YEO   Youth Exchange Officer 

YIR   Yours in Rotary (e-post til andre 

   rotarianere) 

3Hgrant  Health, Hunger and Humanity 

   Grants   

Her finner du forklaring på de fleste forkortelser 
som brukes i Rotary 


