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To hedret med Phf på PETS 

Vellykket PETS på Sola Strand hotell 

DGE Johannes Hausken 

Flott ramme om PETS 

Rotary International 
nominert til freds-

prisen 2012 

Fra v. John Ivar Solvik, DGE Johannes Hausken og  
Per Ove Askeland 

India poliofritt. Nigeria, Pakis-
tan og Afganistan gjenstår. 
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India erklært poliofritt av  
Verdens Helse Organisasjon (WHO) 

 
WHO har i slutten avf ebruar fjernet India fra listen over po-
liorammede land, etter at landet ikke har hatt nye tilfeller av 
poliosmitte på et år. Ghulam Nabi Azad, Indias helse-  og 

familieminister, annonserte budskapet under topp-
konferansen om Polio i New Delhi i slutten av februar.   

 
Azad mottok i forkant av møtet et brev fra Dr. Margareth 

Chan, leder av WHO, som informerte om at Indias navn var 
fjernet fra listen.  Polioutbredelsen gjenstår nå i kun tre 

land.  Afganistan, Pakistan og Nigeria.   
 

Kampen er ikke over, men sluttkampen er i gang. 

Nå starter sluttkampen 
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PolioPlus      

Et lite norsk team, bestående av Agnes Iren Lothe (Odda RK), Liv Elin Lewin  
(Kopervik Inner Wheel Klubb) og Carl Lewin (Kopervik RK) steg av flyet i Kano i Nige-
ria ved midnattstid 17. februar, med mål om å delta i en PolioPlus vaksinasjonskam-
panje. Over oss hvelvet syd himmelen seg, mørk og stjerneklar.  Inne ventet 
"Immigration ", som uttrykte takknemmelighet for at Rotary aktivt deltok i vaksinasjo-
nen av deres barn, samt hjertelige, lokale rotarianere som skulle hjelpe oss til hotel-
let. Og utenfor stålporten inn til flyplassen, ventet en mørklagt by, hvor portforbudet 
for lengst hadde fått innbyggerne til å søke til sengen.  

 

Våre sjåfører var sivilkledde soldater, som tydeligvis kjente alle som hadde vakt ved 
de mange veisperringene og kontrollposten vi måtte igjennom på veien inn til hotel-
let, og kjapt fikk de maskinpistol bevæpnede soldatene til å åpne sperringene og slip-
pe oss frem. For en velkomst! Gjett om vi gjorde oss noen refleksjoner?  Men - målet 
var klart - vi ville vaksinere! 
  
Vår første vaksinasjonsoppgave fant sted i søndagsskoleklassen i en av Kanos store kirker. 
Jo, det føltes fremmed og rart - å bli visitert før vi fikk gå inn gjennom stålporten til kirken, 
men vi skjønte jo den bakenforliggende frykten. En søndagsskoleklasse med mere enn 
100  barn i alderen 2 - 5 år var målet. Barna så på de ukjente menneskene som trenge seg 
på - noen med deres egen hudfarge, og så disse tre "raringene", bleke som himmelens hvi-
te skyer, i rare gule klær.  
Men, de åpnet velvillig sin munn, fikk sine to dråper, lillefingerneglen ble merket med fiolett 
farge, og utdelt ble en enkel plast, plystrepipe, vaksinasjonen var endelig i gang! Og etter-

 
 

På vaksinasjonstur til Nigeria 

Carl Lewin 

Agnes Iren er klar med pipetten.  
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PolioPlus     

som vaksinasjonen skred frem økte også lydnivået i kirkens kjeller, ettersom den førs-
te plystrepipens gjennomtrengende lyd fikk følge av flere ettersom flere og flere av bar-
na fikk sine to beskyttende dråper. Men, i takt med lydstyrken og antallet plystrepiper i loka-
let, økte også den sitrende glede og den store tilfredsstillelsen vi kjente i våre hjerter - jo, 
det er stort  "to do good in the world", å yte "service above self" og å utrydde Polio i verden!  

 

Og hva er så en NID - Natio-
nal Immunization Campain - 
i en by som Kano?  
 

Vi fikk snakke med planleg-
gerne, som kunne opplyse 
at hver dag de 3 neste dage-
ne ville nesten 2400 vaksi-
nasjonsteam, hvert beståen-
de av 6 - 8 personer vaksi-
nere i førskoler, i moskeer 
og kirker samt gå fra dør til 
dør over hele byen. I følge 
siste offisielle folketelling var 
det estimert at ca 1, 7 millio-
ner barn i alderen under 5 
år, bodde i byen. Men, ba-
sert på erfaring, og vel viten-
de om at krig og ufred hadde 
ført til en kjempestor til-
strømning, bl. a. fra Libya 
og Niger, samt store grupper 
beduiner, var  prognosen 6,7 
millioner barn! For en jobb! 
Og så befriende det var å 
møte gruppe på gruppe med 
administratorer og vaksina-
sjonsteamledere som hadde 
et felles mål - "Kick Po-
lio  out of Nigeria" - og med 
troen på at med årets 5 vak-
sinasjonskampanjer, så 
skulle det meste være gjort.  
 

Den siste vaksinasjonsda-
gen var vi med et team, gikk fra dør til dør i utkanten av byen, i et fattigslig strøk. Det gjorde 
inntrykk og fylte oss med glede når vi så unge vakre kvinner kom oss i møte, for at det lille 
barnet de hadde på ryggen skulle få sine to dråper - den gode vaksinen! Men, vi ble fylte 
med sorg og fortvilelse, når mødre sprang i fra oss, med øyne som lyste av redsel og nek-
tet å la barnet bli vaksinert! For oss som ikke tilhørte den lokale kulturen, var det vanskelig 
å skjønne hva denne frykten bunnet i, men en av de lokale sjefene, hadde øst seg fryktelig 
opp ved en anledning, og vi forsto at han var rasende for vaksinasjonen i hans område, og 
mente at Polio var Allahs vilje, som mennesker ikke skulle forsøke å endre!  
 

Uansett var det en fantastisk følelse å vandre omkring i en fredfylt bydel, fattigslig, ja, stø-
vete, varm og annerledes, ja, men med smilende mennesker, glade og nysgjerrige barn   
 

 

En konsentrert Liv  

Carl i aksjon 
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og voksne - en bydel fylt med små enkle minareter - som fortalte om tro og overbevisning - 
og der gikk vi og kjente oss trygge - med en meningsfylt oppgave. 
Veldig tilfredsstillende var det også å vite at Polioarrangøren ville sende inn ett nytt team og 
tvangsvaksinere de 2 - 3 barna hvis mor ikke ville tillate vaksinering, en av de nærmeste 
dagene. Og krittmerkene utenfor hver dør - fortalte i all enkelthet hvor mange barn under 5 

år som bodde i huset og hvor mange som var vaksinert! 
 

Etter debrifingen av vaksinasjonsteamledere, satt vi igjen med en oppfatning av at ca 86% 
av alle barn i de områdene teamene hadde besøkt hadde blitt vaksinert - et flott resultat, 
men ikke godt nok. 
Senere i uken - fikk vi ved selvsyn oppleve følgene av Poliomyelitt med påfølgende lammel-
ser. Vi besøkte en bedrift hvor samtlige ansatte var polioofre, med forskjellig grad av lam-
melse. Fantastisk å oppleve en bedrift med 35 - 40 ansatte som produserte disse sykkel-
vognene, hvor en kunne benytte hendene for å komme seg frem, fantastisk å se gleden 
over å ha et arbeid som ble vist.  Imponerende å lære om opplæringsansvaret - her fikk 
unge forkrøplede kropper lære å sveise, bli mekanikere, male og lakkere! Grusomt å se for-
vridde lammede legemsdelene, menneskene som aldri hadde lært å reise seg, men beveg-
de seg på bakkenivå - befriende å se smilene og å oppleve deres livsbejaende holdning til 
livet. For oss utenfra ble dette: Læring for livet! 
 

Takk Agnes Iren, for at du lot oss få være med  til Nigeria! Takk til dine fantastiske Nigeri-
anske Rotaryvenner som tok vare på oss! 
 

For et fantastisk prosjekt PolioPlus er.  For en fantastisk organisasjon Rotary Interna-
tional er.  Så privilegerte vi er som er medlemmer! 
 

Liv og Carl Lewin 
 
 
 

PS: Våre opplevelser deler vi gjerne med samtlige klubber i distriktet.   
Ta kontakt hvis klubben vil ha besøk. 

PolioPlus     

 
 

Polio i hverdagen. Denne personen fikk aldri lære å gå etter å ha blitt lammet av Polio - men 
små bøyler av tre gjør nytten for den som beveger seg på bakkeplan.  
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Klipp fra klubber  

Asfrid hadde «gjort dykk» i gamle månadsbrev for Dale Rotaryklubb. I tillegg var ho innom  
«Rotary Norden» og «Rotary Vest.» 
 
Ho innleia med ein 3-minutter basert på ein artikkel i «Bygdanytt»07.februar 2012. 
 
Nokre stikkord frå dette:  
 

 Nye oljefunn, pengesekken aukar, men staten tviheldt på mulebandet.  
 Skular rotnar på rot.  
 Sykehuspolitikk i «hytt og dynevær» 
 Jernbane og vegar med etterslep.  
 Ingen har tatt høyde for å rydda etter Dagmar. 
 Vil ein så retta opp att alle feiler frå i går, til neste generasjon? 
 
Ho hadde teke fram Fondsvedtaket frå 06.10.2003 Dette vil sekretæren ordna med kjem i Protokol-
len over vedtak. 
 
Det mest interessante ho hadde plukka fram var månedsbrev nr.9 frå april 2004 der Kjartan Rødland 
i møtet 19.april hadde innlegg med tittelen: «Det blomstra på Dale i 1954» 
 
Dette var eit 50-års tilbakeblikk frå då Dale Fabrikker feira 75-års jubileum. 
 

Vi tek med eit utdrag av det han sa den gongen som ein kontrast til kva situasjonen er i  i dag: 
 
Kjartan Rødland gjekk på  realskulen på Dale frå 1952-1955. 
 

«Han tok utgangspunkt i året 1954 då Bergensbana hadde 100-års jubileum og den 02.juli dette året 
gjekk det første elektrisk drevne toget sin jomfrutur på Bergensbana.  «Bruvik» var komen og gjekk i 
rute rundt Osterøya, og i august månad var det Dale Fabrikker som kunne feira 75-års jubileum. 
 

I ettertid har Kjartan Rødland hatt kontakt med direktør Mathiesen som kunne fortelja at i 1954 var 
det 1100 tilsette i fabrikkane, og dette talet steig til 1262 i 1962 før det gjekk nedover igjen. 
Med eit folketal på ca.2500 på Dale på denne tida, var kvar familie sterkt involvert i bedrifta og det 
var folk frå kjeller til loft i alle hus. Bygging føregjekk på Eikhaugen og i Holhovden. Også i Lia byrja 
bustadane å klora seg fast oppetter fjellsida. 
 

I tillegg var det byggjeaktivitetar med heradshus og kyrkje, slik at næringsdrivande, butikkar og ka-
fear hadde gode tider. Og ikkje minst blomstra foreningslivet som aldri før. 
 

Dale stasjon var samlingsplass for folk om dei skulle reisa eller ikkje. 
 
Rødland hugsa godt vinterstid då ein gjekk baklengs frå stasjonen til skulen på grunn av den kalde 
vinden. Medan Dalegryta vart godt oppvarma sommartid med fint ver. Skulle ein sjå himmelen måtte 
ein bøya seg godt, men her ville folk leva og bu. Og ville ein sjå sjøen måtte ein til Stanghelle, som 
hadde vore hyttegrend for dalingane, men der bustadbygging nå så smått tok til. 
 
Reisetida til Bergen vart no kortare etter elektrifiseringa, men då dalingane så smått byrja å få bilar, 
måtte desse  takast på vogn til Voss eller Tregereid, dersom ein skulle på skikkeleg  ferietur. 
Ellers var det nokon som starta ferien med bytur, og etter stor aktivitet i bydn, var det populært å visa 
at ein hadde pengar, ved å ta  sjøfly heimatt, med landing på Stanghelle. 

Fra et møte i Dale Rotary Klubb  
den 13. februar 2012 
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   Klipp fra klubber  

 

Bruvik Kommune blomstra i desse tider og hadde for mykje pengar på ymseposten. Men intet tre 
veks inn i himmelen og etter kvart fekk tekstilindustrien merka hard konkurranse frå utlandet og det 
vart slutt på oppbyggingsperioden etter krigen. 
 

Dalesamfunnet har sjølvsagt endra struktur på dei femti åra som er gått fram til 125-års jubileet no til 
hausten. 
Det totale konseptet for å bu på Dale har alltid hatt element som har gjort at mange ikkje kunne ten-
kja seg  andre stader å bu. Ja, sjølv å flytta til Stanghelle var utenkeleg for mange. 
 
Rødland avslutta med å samanlikna dalingane i desse åra med amerikanarane. 
 

På Dale var det umalte hus, men folk hadde mat, sko og kle og var nøgde. I Amerika var det nymalte 
hus, og ellers alt ein trong, men folk mangla samhold og tilfredsheit og var ikkje nøgde. 
 

Han yngste dalesamfunnet lukke til i dei neste femti åra.» 
 
 
I skrivande stund med dette utdraget, kjem Vaksdal Posten inn gjennom døra, der overskrifta i ein 
artikkel av Bodhild Laastad er:  ”KVA NO VAKSDAL? DUGNAD FOR DALE!” 
 
Vi siterer utdrag av denne artikkelen: 
 
«Tek eg for sterkt i når eg kastar fram påstanden om at Dale er eit samfunn i krise? 
 
Staden framstår som sliten og sjuskete. Me som bur her har svikta bygda vår. 
Dale fortener at me  tek vare på staden, og dette ansvaret kviler på deg og meg og alle oss som bur 
her. Lat oss starta ein sjarmoffensiv retta mot unge, resurssterke familiar- gjerne med profesjonell 

hjelp. Lat oss skapa eit positivt omdømme for bygda vår. 
 
Ute i den store verda er Dale of Norway eit omgrep og ei merkevare 
som representerer stolte historiske tradisjonar, teknologisk utvikling og 
kvalitet, skapt av dalesamfunnet og dalefolket. 
Høyr kva avismannen Harald Stanghelle seier om Dale i jubileumsboka,  
”Samarbeid i trivselens tegn”. 
”Det er ingen tvil om at det fanst ei eiga «Daleånd». Dale-folket var stol-
te av det Dale Fabrikker representerte, og stolte av bygda si. Fabrikken 
gjorde bygda kjend utover heile landet, og det skapte den sjølvkjensla 
som særmerkjer dalingane. Dalingane var sjølvsikre og kjappe i replik-
ken” 
 

Treng denne utsegna stå i fortid? Lat oss gjera ho om til notid og framtid, lat oss vekkja Daleånda frå 
dvalen. Lat oss alle bidra i omdømmebygginga og bli stolte ambassadørar for Dale. 
 
Vi takkar Asfrid for at ho fann fram  Kjartan Rødland sitt inlegg i 2004 og Bodhild Laastad som 

i Vaksdal Posten kom med eit ord i rette tid om korleis Dale atter kan blomstra. 

 
Tidligere Rotary utvekslings-

student kåret til årets europeer. 

        Årets Europeer 2012 ble nylig delt ut til Sveinung Rotevatn, 
Landsmøtet i Europeisk Ungdom tildeler Rotevatn prisen 
for hans utrettelige engasjement for EU-saken . 
Tidligere har bl.a. Eva Jolly, Torbjørn Jagland, Jens Stolten-
berg , Cristin Clemet og Roy Jakobsen  fått prisen.  
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Klipp fra klubber     

Denne kvelden besøkte vi Institutt for geovitenskap på Universitetet i Bergen. 
Fra deres hjemmeside har vi klippet følgende: 

GEO - Institutt for geovitenskap - utfører forskning og gir forskningsbasert undervisning innenfor 
sentrale geologiske og geofysiske disipliner med vekt på marine geofag, petroleumsfag, klima og 
seismologi. Forskningen foregår på land og sjø over store deler av kloden. 
Instituttet har en akademisk stab på 40 personer og 32 ansatte i tekniske/administrative funksjoner. I 
tillegg er det er mer enn 70 stipendiater og andre midlertidige vitenskapelige stillinger. Våre ansatte 
kommer fra nærmere 30 ulike land. 
 

Foredragsholderen vår var Mathilde B. Sørensen, som er amanuensis med spesialkompe-
tanse innen seismologi. Hun gav oss en glimrende innføring i hva de overvåker og forsker 
på, hvorfor de gjør det, og hvordan de gjør det. 
 

Jordskjelv oppstår først og fremst når jordplater presses mot hverandre. Da oppstår spen-
ninger som utløses ved at platene brått forskyves. Skjer dette under vann, kan det forårsake 
tsunamier. 
 

Norge ligge godt inne på den eurasiske platen, og er lite utsatt for store skjelv. Men noen 
små har vi til stadighet, det siste med episenter øst for Haugesund. På sin internettside had-
de instituttet fått inn 750 rapporter om hvordan dette kunne merkes. 
 

Jordskjelvforskning har vært drevet i Bergen siden 1905. Da hadde det akkurat vært et 
ganske stort skjelv i Oslo, og straks ble det lettere å få penger til slik forskning. 
 

Sterkt jordskjelvutsatte områder i vår del av verden er Middelhavsområdet, der Tyrkia og 
området rundt Istanbul må forvente et omfattende skjelv innen "relativt kort tid". Men akku-
rat når og nøyaktig hvor det vil komme skjelv, er fortsatt vanskelig å si. 
 

Det er også vanskelig å forutsi hvor kraftige jordskjelv som kan komme. Skjelvet øst for Ja-
pan i fjor var et megaskjelv med styrke 9,2 på richterskalaen. Skjelvet kunne registreres 
over hele verden. I Bergensområdet var utslagene cirka 12 mm, men siden bevegelsene 
var langsomme, var det neppe noen som merket det på kroppen. 
 

 

Bergen Sydvesten besøker  
Institutt for geovitenskap 

Mathilde B. Sørensen 
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The Rotary Foundation 

Japanerne er best forberedt i verden på jordskjelv, og det var etter sigende ingen som døde 
av dette skjelvet. Også etterfølgende tsunamier er japanerne forberedt på, men denne 
gangen ble tsunamien så mye større og høyere enn det dikene var bygd for. Resultatet var 
katastrofalt, med over 20 000 døde og ufattelig store ødeleggelser. 
 

Tsunamien etter jordskjelvene vest for Sumatra i 2004 førte til sammenligning til at nærme-
re 300 000 mennesker mistet livet. 

- Noe av det viktigste for de som forsker på jordskjelv og tsunamier, sa Mathilde Sø-
rensen, er å lære - for å være bedre forberedt og unngå like store skadevirkninger 
neste gang. 

 

Klubbenes bidrag til The Rotary Foundation (TRF) 
 

Det er mange klubber som driver både lokale og internasjonale prosjekter. Distriktet 

og TRF har tilgjengelig støtte til disse prosjektene, og gjennom det får klubbene mer 

igjen for sine egne innsatsmidler. 

 

                      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nå som vi 

nes- ten 

 

 

Bekjempe sykdommer Rent vann 

 

Freds- og konfliktløsning Mor / barn 

Mikrokreditter Utdanning 
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The Rotary Foundation 

er i mål med Polio Pluss skal  innsatsen konsentreres om områdene Men støtten fra 
TRF og distriktsmidler er avhengig av at klubbene bidrar til fondet. Uten innskudd, 
ingen utdeling. I fjor støttet klubbene i distriktet fondet med $37.000. Dette betyr 
igjen at distriktet får tildelt halvparten av disse($18.500) om tre år. De 37.000 dolla-
rene som ble innbetalt i fjor utgjør allikevel ikke mer enn ca. 120 kr/medlem. 
 

Innen mars er det i år kommet inn $ 39.700 til TRF fra klubbene i distriktet.  Dette er 
bra, men ikke opp til den målsettingen vi har som utgjør kr. 200 pr. medlem. Det kan 
vi absolutt gjøre noe med!! 

 

Hedre en person i /eller utenfor klubben med en PHF! Da går det også 
£1000 til prosjekter. nå kan du også få skattefradrag for gaver til huma-
nitære  formål. Benytt avtalegiro med skattefradrag. Du merker ikke et 
fradrag med eksempelvis  kr. 50/ mnd. 

 

Skjema finner du her: http://www.rotary.no/files/cms_userfile/Documents/Norfoin/
AvtaleGiro-skjema_til_BBS.pdf 

Hilsen 
TRF -komiteen 

Tur til Gdansk 6-10 mai 2011 
 

Medlemmer av Karmøy Vest Rotaryklubb reiste til Gdansk i Polen og besøkte bl.a.Sopot Rota-
ryklubb i mai 2011. I tillegg fikk vi se og oppleve mye av det Gdansk-området har å by på. 
Magdalena, guiden vår, tok oss med til konsentrasjonsleiren Stutthof og ridderborgen Mal-
bork i tillegg til sightseeing i gamle Gdansk og Sopot. 
 
Magdalena og Vojtek (mannen hennes) møtte oss på flyplassen, og etter en kjapp innsjekking på 
hotell bar det ut på byen med Magdalena. Hun hadde fantastiske kunnskaper om alt vi så: gater, 
bygninger, utsmykninger, statuer og historien bak. 
Magdalena er en gammel Karmøy Vest-kjenning og var klubbens gjest i 1992 sammen sin bror. 
  

Lørdagen var sett av til shopping, men om kvelden var det ut på restaurant for å nyte god mat og 
drikke. Ved havna der vi bodde, lå utestedene tett i tett, og maten den var fortreffelig!  

 

Tidlig søndag morgen ventet Magdalena på oss med minibuss , og 
turen gikk til konsentrasjonsleiren Stutthof. Det var sterke inntrykk 
og sterke beretninger fortalt av en guide som selv hadde erfart noe 
av livet i en fangeleir. Bildene og videoen fra dette besøket sier mer 
enn ord.. 
Deretter gikk turen til Malbork, en imponerende ridderborg. Også 
her hadde vi egen guide. Et imponerende maktsenter i gamle Preus-
sen. Norge bidrar med (skatte-)midler til restaureringen av dette 
byggverket. 
Det norske kongehuset, Margareth Thatcher og de fleste statsover-
hoder og storheter i Europa hadde vært der før oss, men allikevel 

følte vi oss viktige ved middagen denne søndagskvelden. At det kostet litt mer enn på de andre res-
taurantene, gjorde ingen ting. (Det var til og med en opplevelse å gå på toalettet!) 
 

Mandagen ble det mer sightseeing i retning Sopot, der vi skulle på rotarymøte. Vi stanset ved Wes-
terplatte der det første skuddet ble løsnet i den 2. Verdenskrig. Vi kjørte forbi den nye fotballstadium 
(EM i fotball -12), forbi residensen til Lech Walesa opp til den flotte Oliwa-katedralen (der noen fra 
Karmøy Vest var i bryllupet til Magdalena) og ned til den flotte Østersjø-stranda med store turistho-
tell. Den innlagte middagen kunne vi ha sløyfet, for det ble også middag på rotarymøtet som de holdt 
på Sheraton Hotel. 
 
Sopot Rotary Club tilhører distrikt 2230 som omfatter 
Polen, Ukraina og Hviterussland (Belarus) 

 

Forts. s. 12 

Gdansk 

http://www.rotary.no/files/cms_userfile/Documents/Norfoin/AvtaleGiro-skjema_til_BBS.pdf
http://www.rotary.no/files/cms_userfile/Documents/Norfoin/AvtaleGiro-skjema_til_BBS.pdf
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PETS     

Fredag den 16. mars ankom de fleste deltagerne på årets PETS til Sola Strand Hotel.  
På forhånd  var det nedlagt et godt og grundig forarbeid med undervisningsopp-
legget, basert på erfaringer med det nye opplegget i 2011.  John Ivar Solvik og PDG 
Ove Sembsmoen har samarbeidet om justeringene og også avholdt Skype-
konferanse med instruktørene i forkant av samlingen.  Lørdag var det så klart for 

gjennomføringen av undervisningen i nye flotte konferanselokaler 
på hotellet. 
 

I guvernør Ingunn Olsen Mossefin sykefravær var det PDG Ulf Tor-
kelsen som ønsket de mange innkommende presidenter og sekretæ-
rer velkommen til seminaret.  Påtroppende guvernør Johannes Haus-
ken som var årets vert, ønsket sine samarbeidspartnere i klubbene 
lykke til med seminaret og gav uttrykk for at han gledet seg til å sam-
arbeide med hver og en i det kommende rotaryåret.  Han gav så sine 
føringer for kommende rotaryår.   
 

Så var det klart for kursstart.  Deltagerne var på forhånd inndelt i tre 
grupper etter AG områdene.  Hver gruppe besto av både innkommen-

de sekretærer og innkommende presidenter.  
Naturlig nok siden det er disse to som skal lede 
klubbene 

 

Temaene det ble undervist i var 1. Presidentens 
oppgaver og ansvar (Bjørn Arvesen), 2. The 
Rotary Foundation (Paal Martens), 3. Medlems-
utvikling (Bjørn Westfoss Larsen), 4. Kommuni-

 

 

Vellykket PETS i teknisk regi av  
Sola Rotary Klubb 

     

 

Plenumssamling 

PDG Ulf Torkelsen 
åpnet 
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PETS     

kasjon (Per Ove Askeland), 
5. Serviceprosjekter (John 
Ivar Solvik) og 6. Distriktspro-
grammer (Ove Sembsmoen).  
I tillegg var det eget møte for 
de innkommende presidente-
ne sammen med AG-ene og 
sekretærene hadde et eget 
møte med distriktssekretæ-
ren. 
Lørdag kveld var det så tradi-
sjonen tro festmiddag med 

tre retter, foruten munter un-
derholdning. 

 
Overraskende - i hvert fall for de to invol-
verte - ble John Ivar Solvik og Per Ove  
Askeland kalt frem og tildelt hver sin Paul 
Harris utmerkelse til stor og varm applaus 
fra forsamlingen.  John Ivar Solvik har stått 
for distriktets Rotary skole, vært komite-
leder, foredragsholder og bidradd til nytt 
opplegg for PETS, mens Askeland har le-
det kommunikasjonskomiteen, vært redak-
tør for magasinet Rotary i Vest og fore-
dragsholder på PETS.  Ingunn Olsen Mos-
sefin ville selv delt ut de to prisene, men 

befant seg 
dessverre på 
sykehus.   
 

Søndag fort-
satte PETS 
med distrikts-
møte og fo-
kus på klubb-
benes sam-
virke med 
Rotary Inter-
national før  
avsluttende 
oppsumme-
ring og hjem-
reise.   
 

 

 

Etter avtale med Jan Markiewicz, vår kontaktmann i Sopot
-klubben, hadde Karmøy Vest påtatt seg å stå for hovedinnslaget på dette møtet. 
Ove gjorde en flott presentasjon i ord og bilder av klubben vår og Karmøy. Etterpå var det Karis tur 
med tale og vimpeloverrekking. 
Vi gjorde et godt inntrykk…… 
 

Tror “alle var enige om at dette var en kjekk tur”. 
 

Et lite konkret minne fikk vi også: et rotary-krus med rotary-emblem og påskriften 
”Rotary Club Gdansk - Sopot” 

Tur til Gdansk.  Forts fra side10 

Bjørn Westfoss Larsen 

Bergensområdet 

Bergensområdet 
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RYLA 2012     

  
 
Kjære innkommende  presidenter og sekretærer ! 
 
Det er igjen tid for å gjøre en RYLA-innsats. 
 
Vi  i Torgalmenning RK videreutvikler, forbereder og gjennomfører RYLA hver høst 
og vi føler oss trygge på at dette seminarkonseptet gir deltakerne en meget betyde-
lig ballast for  deres fremtidige rolle som deltagere og ledere innen yrkes- og orga-
nisasjonsliv.  
 

Vi  er imidlertid helt avhengige av distriktets klubber mht rekruttering av deltakere.  
Det vrimler av aktuelle kandidater i enhver klubbs nedslagsfelt:  
Tenk barn, barnebarn, familie, venner, naboer, jobbkolleger. Eller bedriftsledere 
med unge ansatte. 
 

Det bør kanskje være en rimelig målsetting at større klubber sender deltaker(e) år-
lig, mens de mindre bidrar hvert annet år. 
 

SÅ VÅR APPELL BLIR:  
 
Velg en RYLA-ansvarlig i klubben ! 
Gå inn i tenkeboksen og kom ut med kandidater  !  (helst før sommerferien) 
 

Og skulle dere finne flere kandidater enn klubben eller arbeidsgiver er villig til å 
sponse, vil vi  være behjelpelig med å forsøke å finne en annen sponsorklubb. 
 
For mer informasjon og søknadsskjema besøk vår webside www.ryla-vest.no. 
 

Med Rotary hilsen 
 

Torgalmenning Rotary Klubb / RYLA-komitéen 
 
 

RYLA er Rotarys lederseminar for ungdom. I distrikt 2250 ble RYLA første gang avholdt i 1997 og 
det har vært gjennomført hvert år siden, - i Torgalmenning Rotary Klubbs regi. 

 
Målgruppen er unge mennesker i alderen  19 - 27 år som har vist initiativ, evner og vilje til å lede andre 
gjennom virksomhet innen næringslivet, offentlig virksomhet, frivillige organisasjoner eller skole- / student-
organisasjoner.  
 

Målsettingen er å gi fremtidens ledere impulser og ideer mht lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv 
og forvaltning og å øke deltakernes lederkompetanse gjennom forelesninger, gruppearbeid, paneldebatt og 
diskusjoner.   
Hovedvekten er lagt på egenutvikling med fokus på å forstå egne svake og sterke sider og lære å forholde 
seg til andre mennesker med målsetting om å bli en god leder.  
 

Årets seminar  holdes på Bergen Vandrerhjem Montana 19. - 21. oktober 2012.  
Deltakeravgift  som dekker studiemateriell, kost og losji i dobbeltrom med dusj, 
   Kr  3.500 for deltaker  påmeldt av Rotarykubb eller frivillig organisasjon.     
                Kr  5.000.for deltaker  påmeldt av bedrift eller offentlig instans. 

 

2012 

 


