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Takk til Johannes! 
Velkommen og lykke til Tove Kayser! 
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Burton 
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GUVERNØRENS FØRSTE HILSEN 2013 - 2014 

 
Godt nytt Rotary år! 

 
Da er vi i gang med den spennende oppgaven å føre videre Rota-
ry sine mange gode intensjoner om å skape en god og meningsfull 
tilværelse for mennesker rundt oss – både i lokalmiljøene og inter-
nasjonalt. Mitt håp og ønske er at alle Rotarianere i distrikt 2250 
opplever at det er bruk for alle til denne meningsfulle oppgaven. 
 
De aller fleste klubbene har sendt inn sine mål og planer for året – 
og her er det mye spennende lesning for en ny guvernør! Dere har 
fokusert på områder Rotary International har satt som hovedområ-
der i sine strategiplaner: medlemsutvikling, prosjekter og Rotary-
omdømme. 
 

Mange av klubbene har også fått gode hjemmesider som er til glede for langt flere enn bare 
medlemmer av den enkelte klubb. 
 
Vårt distrikt kan også skryte av at vi har den beste Rotary-skolen i landet! Bruk den flittig i 
opplæringsøyemed – den er nesten selvinstruerende! 
 
Som dere forhåpentligvis har lest i Johannes Hauskens siste guvernørbrev, vil bare halvpar-
ten av klubbene få guvernørbesøk dette året. Planene for besøk er på det nærmeste klar og 
vil bli lagt på nettet. Men skulle noen av klubbene jeg ikke besøker av ulike årsaker ønske 
besøk, må vi få det til. Ta kontakt! 
 
Håndboken for distriktet ligger på distriktets hjemmeside og skal være et nyttig redskap. Her 
skal dere finne det dere har behov for.  Vi har lagt inn et greit innholdsregister som forhå-
pentligvis gir tilgang til den informasjonen dere søker. 
 
I høst har vi to store arrangementer som vi håper får godt oppmøte: 
Distriktkonferansen 27.-29.september på Terminus hotell i Bergen.  
Tema: ENGASJEMENT.    Vi har fått lagdommer Hanne Sophie Greve som hovedtaler. 
 
Pre-PETS i november/desember for innkomne presidenter (2014-2015). 
 
 
Jeg ser frem til dette året med ydmykhet og forventning. Tilbakemeldinger er meget viktig.  
 

Klubbene er selvstendige. Vi i distriktsadministrasjonen skal 
være til hjelp og trenger derfor å vite om vi lykkes i å møte de-
res forventninger. 

 
 
 

Hilsen 
Tove Kayser 

DG 2250 2013-2014 
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GUVERNØRENS MÅNEDSBREV SEPTEMBER 2013 

 

 
Da er vi alle i gang med Rotary-året! Håper dere har funnet 
dere vel til rette og at klubbens høstprogram er spennende, 
fornyende og fristende. Vi trenger disse vannhullene som mø-
tene våre gir oss hver uke. 
 

GUVERNØRBESØK 2013 – 2014  
 

Nå er jeg i starten på min besøksrunde og jeg gleder meg veldig til 
å møte dere! Dale RK er først ute på mandag 2.september. Deret-
ter er planen følgende: 
 

Haugesund S 03.08.13, Stavanger int. RK 09.09.13, Sola RK 
10.09.13, Randaberg RK 11.09.13, Stavanger Vest RK 16.09.13, 
Strand RK 17.09.13, Bergenhus RK 18.09.13, Sokndal RK 

30.09.13,  Ålgård RK 07.10.13, Bryne RK 08.10.13, Klepp RK 09.10.13, Austrheim RK 
14.10.13, Bergen RK 15.10.13, Sogndal RK 21.10.13, Florø RK 23.10.13, Karmsund RK 
29.10.13, Karmøy RK 30.10.13, Haugesund RK 04.11.13, Torgalmenning RK og Askøy 
Fenring RK 11.11.13, Sotra RK 12.11.13, Arna RK 18.11.13, Åsane RK 20.11.13 og Sand-
nes RK 14.01.14. 
 

På møtene ønsker jeg å snakke med president, styret og komitéledere en time før møtet 
ellers starter. Da tar vi opp den enkeltes klubbs mål og planer for 2013-2014 (innsendt til 
AG innen 30.april 2013) og ellers spørsmål de enkelte klubber måtte ha. 
 

På møtet med hele klubben vil jeg fortelle litt fra Convention i Lisboa i juni samt ta opp  
distriktets målsetninger slik vi har skrevet om det i Håndboken som ligger på nettet. Dess-
uten ønsker jeg en dialog med medlemmene – håper ikke det blir for mye prat fra min side.  

 

Det viktigste er jo at vi blir kjent med hverandre. 
 

VEDTAK I LOVRÅDET (COL) 2013 – KONSEKVENSER FOR KLUBBENE 
Det jeg nevner her er bare en del av vedtakene. Vi vil etter hvert legge ut en forkortet gjen-
nomgang på nettet – enn så lenge kan dere jo tygge på følgende: 
 

Generelt: 
RI har redusert vekstmålet for medlemsutviklingen fra 3% til 1,4% 
Navnet på Rotarys femte Aveny, som ved Lovrådet i 2010 ble benevnt ”Nye  
generasjoner”, ble vedtatt til Ungdomstjeneste 
Rotarianere i Norge kan nå få anledning til å motta en elektronisk utgave av Rotary  
Norden dersom dette blir laget. (Mer info bl.a. på Distriktkonferansen 27. – 29.  
september) 

 

Klubbene: 
Deltakelse i klubbprosjekter skal telle med når det gjelder oppfyllelse av  
frammøteplikten 
Manglende frammøte skulle hittil ha ført til automatisk opphør 
av medlemskap.  
Bestemmelsen er nå endret til kan føre til opphør av medle 
skap. 
Permisjon pga sykdom skal ikke lenger regnes som fravær i 
frammøtestatistikken 
RI-kontingent pr. medlem: USD 26,50 pr. halvår i 2013-2014, 
USD 27,00 pr. halvår 
2014-2015, USD 27,50 pr. halvår i 2015-2016 og USD 28,00 pr.  
halvår i 2016-2017 
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Det anbefales at klubbene skaffer seg den nye utgaven av MOP’en (Lovboken) så 
snart som den foreligger og gjør seg kjent med gjeldende lover. Mange klubber har pleid å 
bruke den svenskspråklige utgaven, men hver enkelt klubb avgjør det i forhold til hva som 
passer den best. Klubbene bør foreta en revisjon av sine vedtekter slik at det blir samsvar 
mellom RIs lovbestemmelser og klubbens.  
 

PDG Carl Lewin er distrikt 2250s mann i COL. Hvis noen trenger mer info, kan de kontakte 
han, carl.lewin@haugnett.no 
 

Distriktkonferansen 27. -  29.september 
Jeg håper inderlig at de fleste klubbene blir representert på konferansen. Klubben min, Ber-
gen Sydvesten RK, har planlagt et flott program med ENGASJEMENT som gjennomgåen-
de tema. 
 
VELKOMMEN! 
 

God Rotary-høst videre! 
 

Hilsen 
Tove Kayser 
DG 2250 2013-2014 

      

 

Ron Burton er vår RI president i rotaryåret 2013-14.  
 

Ron D. Burton  var president ved University of Oklahoma Foundation Inc. frem til 2007. Han 
er medlem av American Bar Association. Ron er grunnlegger og tidligere president i Nor-
man Public School Foundation, og grunnlegger og tidligere styremedlem i Norman Commu-
nity Foundation. Han var visepresident i Last Frontier Council av Boy Scouts of America og 
mottok Silver Beaver Award. 
Ron ble rotarianer i 1979. Han har vært RI direktør, nestleder av Rotary Foundation, leder 
av International Assembly, nasjonal rådgiver i Permanent Fund, Regional Rotary Founda-
tion Koordinator og rådgiver til presidenten. 
 
Ron har fått RI Service Above Selv Award og stiftelsens Distinguished 
Service Award og International Service Award for en Polio-Free World. 
Han og hans kone Jetta, har to barn og tre barnebarn. 
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FREDAG 

Kl. 16.00               Registrering 

Kl.19.30                Middag m/ ledsagere   

LØRDAG 

Kl.10.00                Åpning v/ guvernør Tove Kayser 

Kl.10.15                Velkommen til Bergen + praktisk    

                   informasjon v/president Gisela Kruse 

Kl.10.30                Hilsen til distrikt 2250 v/ ordfører Trude Drevland 

Kl. 10.45               Hilsen fra RI-representant, Sverige/Uppsala og Norge / 2260 

Kl.11.30                Kaffepause 

Kl.11.45                ”Samvittighet”  v/ Hanne Sophie Greve 

Kl.12.30                Lunsj 

Kl.13.30                Ekstern foredrag (venter på bekreftelse) 

Kl.14.15                Informasjon om Shelterbox , TRF 

kl 14.45                 Kaffepause 

Kl.15.00                Informasjon om Rotaract, Ungdomsutveksling, RYLA 

Kl.16.00                Samling i AG-områdene (ledes av de enkelte AG’er) 

Kl.19.30                Middag m/ledsagere                      

SØNDAG 

Kl.09.30                Åpning med ord for dagen 

Kl.09.45                Årsmøte 

Kl.10.45                Kaffepause 

Kl.11.00                Rotary-informasjon : COL v/ Carl Lewin, Handicamp 

Kl 11.45                 Klubbene presenterer sine prosjekter 

kl.12.45                 Presentasjon fra Åsane RK om neste års PETS og Distriktkonferanse 

Kl.13.00                Avslutning m/evaluering  

Distriktskonferansen 27. - 29. sep. 2013      

Trude kommer! 
 

Ordfører Trude Drevland er en 
rotary venn og skal hilse fra  
Bergen kommune ved åpningen av 
distriktskonfe-
ransen lørdag.   
 
 
 
 

Bildet er fra felles 
arrangementet på Fest-

plassen i Bergen i juni 
2011. 
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Fra guvernørinnsettelsen i Bergen Sydvesten RK   

 

Møtet 10. juni - Ny guvernør! 

Det var stor stas å samles til et 
bedre måltid i Bien Bar for å mar-
kere at vår egen Tove overtar 
som distriktsguvernør fra 1. juli! 
Johannes Hausken understreket 
at i hans klubb, Sola RK, hadde 
det å ha distriktsguvernøren ført til 
en ny giv, en vitamininnsprøyting, 
og han var sikker på at også vår 
klubb ville får oppleve det samme 
når Tove nå for alvor starter som 
bindeleddet til Rotary Internatio-
nal. 

Tove går inn i vervet med ære-
frykt, men kunne fortelle at hun 
har hatt god opplæring i distrikts-
styret og i de nasjonale og inter-
nasjonale samlingene hun har 
vært på. Gjennom dette har hun 
fått styrket entusiasmen og enga-
sjementet for den innsatsen Rota-
ry gjør både på lokalplanet og i 
verdenssamfunnet. 

Vi ønsker henne lykke til!!! 

 

 

 
Ravindran er nominert 
 

K.R. “Ravi” Ravindran, er medlem av Colombo Rotary Club i 
Western Province, Sri Lanka, og han er nominert som RI presi-
dent for året 2015-16. Han vil bli president-nominee 1. oktober 
forutsatt at det ikke kommer konkurrende kandidater.  
 
Ravindran sier at han vil ha økning i medlemskapstallet som sin 
første prioritet, og påpeker at det er viktig med fokus på yngre med-
lemmer. I tillegg, sier han, ”vi må søke å rekruttere medlemmer 

blant dem som nylig er blitt pensjonister. Det er en gruppe som innehar stor erfaring og som 
vil være viktig for Rotary.” 

 
En sko passer ikke for alle, sier han videre, og det er derfor viktig at vi har regionale planer 
for medlemsvekst. Han påpeker betydningen av å ha et enkelt og klart budskap både internt 
og eksternt, og at vi fremstår med et klart og entydig budskap om hva Rotary er. 
Ravindran har lang erfaring fra mange ulike verv i Rotary, les mer på rotary.org 
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 Vellykket Amerikafest under fiskeridagene i  
Åkrehamn 

 

Ravindran er nominert 
 
 
 
 
 
K.R. “Ravi” Ravindran, er medlem av Colombo Rotary Club i Western Province, Sri Lanka, 
og han er nominert som RI president for året 2015-16. Han vil bli president-nominee 1. okto-

Fiskeridagene i Åkrehamn startet allerede i 1995 og har stadig utviklet seg med flere 
aktiviteter og festligheter. Etter at Karmøy Vest Rotaryklubb bestemte seg for å ar-
rangere en egen Amerikafest i 2011, har vi kun fått lovord og ros fra våre gjester fra 
inn og utland.  

Før den første festen tenkte vi i komiteen at det ville være en god idé å arrangere Amerika-
fest hvert andre år. Vi fikk allerede første året tilbakemelding fra våre gjester, at dette ville 
de være med på neste år også. Dermed gikk vi i gang med planleggingen og nå etter det 
tredje året ser vi allerede frem til festen i 2014. Tradisjonen med Amerikafest er allerede 
opplest og vedtatt. 
 

Komité medlemmene er de samme som det første året, og uten hjelp fra hele klubben  
under selve arrangementet ville det vært vanskelig å arrangere.  
 

For tredje år på rad har Karmøy Vest Rotary Klubb arrangert  ”slektstreffet” Amerikafest til 20 i 

stil.  Det rapporteres om et knallbra arrangement og fornøyde deltagere så vel fra  

”over  there” som fra ”over here”.    
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25 servitører stiller på dugnad, og over 20 hjemmebakte kaker blir servert til kaffe. Vi er vel-
dig takknemlige for at våre sponsorer er så positive til Amerikafesten og vi vil takke Trident 
Seafood, Skudenes & Aakra Sparebank, Åkrehamn Trålbøteri og Sons of Norway på  
Haugalandet. Uten deres hjelp hadde økonomien i prosjektet blitt veldig vanskelig. 

I år som i de som de foregående år, 
fikk vi besøk fra US Embassy i Oslo, 
denne gang av Vice Consul Joseph 
Welch som kom sammen med sin 
kone Jennifer. Komitémedlemmer 
hentet gjestene fra ambassaden og 
sammen med flere norskamerikanere 
og distriktspresidenten i Haugaland 
Lodge, var vi innbudt til Karmøy kom-
mune.  
Ordfører Åse Simonsen informerte og 
viste bilder om vår kommune. Vi var 
innom selve Fiskeridagene og tok en 
runde på kaiområdet for å se på fol-
kelivet før vi reiste videre. Fiskerida-
gene blir besøkt av 20.000 personer 
hvert år.  
 
Så gikk turen til Fisherman´s Memori-

al på Ferkingstad og vi besøkte Åkrasanden, som er en av Norges fineste sandstrender. 
Tiden var nå inne for å komme oss videre til festlokalet og den spennende Amerikafesten.  
Festen starter kl 18, men det er full rulle fra kl 16.30 med ”Get Together Party” der gjestene 
får prate sammen. Det er viktig at gjestene, som kanskje ikke har sett hverandre på mange 
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år, har muligheten til et 
sosialt samvær sammen i 
hyggelige omgivelser.  
Presis klokken 18.00 star-
tet festen med flaggborg 
der det Norske og Ameri-
kanske flagget ble båret 
inn og våre nasjonalsang-
er ble sunget. Presidenten 
i klubben Reidun Stol, 
ønsket alle velkommen og 
gav ordet videre til Lasse 
Pedersen som skulle lose 
oss gjennom festkvelden.  
Maten bestod i år som før 
av komle med salt kjøtt og 
grønnsaker, og våre dykti-

ge servitører fra klubben sørget for at alle 230 gjester fikk varm og god mat.  
 

Underholdningen dette året var med ”Korivest ”og Mads Pedersen som gjennom sine flotte 
sanger satte god stemning på festen. Lasse Pedersen viste også sin figur ”Norsk-
amerikaneren” , som fikk latteren til å runge gjennom salen. Deretter fikk vi en avdeling med 
taler og hilsener fra USA ambassaden, Karmøy kommune, Distrikspresidenten i Sons of 
Norway, Past guvernør i vårt Rotarydistrikt, Karmøyklubben i Seattle og Haugaland Lodge
(Sons of Norway).  
Lasse intervjuet to av våre gjester, Dr. Brian J. Rothchild og Kjell Pedersen.  
 

Kaffe og hjemmelagede kaker hører med, før vi takket våre utmerkede artister, gjester og 
samarbeidspartnere med en gave. Avslutningsvis sang vi Gud signe vårt dyre fedreland og 
God Bless America. 
 

Komiteen ønsker også å takke våre frivillige servitører og Blå kors for den fine middagen. 
Uten dem hadde det ikke blitt en så minnerik og flott fest. 

      

Rotary sang 2005 
 
Mel.: Benny Borg: Den store dagen. 
Tekst: Svein Inge Arrestad 

 
I hvert land på denne jord 
samles mennesker som tror 
At det nytter å stå sammen om en sak. 
Det som samler denne hær 
det er Rotary - som er 
En ide om felles tak! 
Det å gagne er vårt mål 
og vår tro er sterk som stål 
at det nytter, at vi vil og at vi kan: 
I vår ferd, i alt og ett, 
ha som mål å gjøre rett 
mot vår neste, folk og land. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ref.: 
Derfor fram for vår sak, 
a oss sammen ta et tak! 
Verden trenger våre tanker, vår ide! 
Vår visjon den er stor: 
sammen vil vi - på vår jord - 
Skape samarbeid og fred! 
 
Er det sannhet, er det rett 
og rettferdig - rett og slett - 
er de spørsmål vi skal stille til oss selv. 
Vil det gagne, bygge opp, 
være godt for sjel og kropp 
og vil tjene nestens vel? 
Slik er Rotary's ide 
og om mange kommer med 
vil det styrke selve grunnlaget for fred! 
Kameratskap i vårt lag 
gir oss styrke, dag for dag, 
og vi vil ha flere med! 
 

Ref.: 
Derfor fram for vår 
sak, la oss sammen 
ta et tak! 
Verden trenger våre 
tanker, vår ide! 
Vår visjon den er 
stor: 
sammen vil vi - på 
vår jord - 
Skape samarbeid og 
fred! 
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The Dale Oen Experience     

PENGEDRYSS FRA SOTRA ROTARYKLUBB 
 

Det gjorde sterkt inntrykk på klubbens medlemmer, at vår 
PHF kandidat øygardsværingen Alexander Dale Oen så 
uventet døde på treningstur til USA den 30. april 2012. 
 

Før sin død hadde han og broren Robin Dale Oen be-
stemt, at disse to skulle starte opplevelsesaktiviteter for 
barn og ungdom.  Dette ved å få dem med ut i naturen, 

der de skulle få lære seg egen mestring, 
samt få gode opplevelser og fellesskap 
med andre. 
 
For å hedre brorens minne og også for sin 
egen del, ønsket Robin å sette planene ut i 
livet. The Dale Oen experience ble en realitet 
og mange har vært med på å gi midler til pro-
sjektet.  Dette prosjektet er landsdekkene. 
 

Som en naturlig konsekvens av at Alexander 
fikk PHF medaljen og at han var fra distriktet, 
ønsket klubben vår å være med på å sponse   
prosjektet. 

 

Under vår årlige yrkesmesse, som i år var den 15. janu-
ar, var derfor Robin Dale Oen  
invitert. Til applaus fra de frammøtte, fikk han av presi-
dent Nurket Klem overrakt en sjekk på kr. 50 000,-.  
 

Under takketalen benyttet han anledningen til å appel-
lere til de frammøtte ungdommene om viktigheten i å ta 
utdannelse, for derved også å få et økonomisk godt liv. 
 

Ung Fritid Sotra er en en-manns organisasjon med en 
meget engasjert Dag Boye Tellnes.  Han bruker mye av 
fritiden sin til å oppsøke ungdommer ute om kveldene. 
Snakke med de, og ellers hjelpe dem med personlige 
problemer.  Han tar de med på turer til motorsentre, 
lærer dem å bygge bilstereo til bilene deres, mekke bil 
o.s.v.  Ellers reiser han rundt til skoler og barnehager 
og deler ut refleksvester.  Alt dette har han gjort for 

egne midler. 
 

Klubben bestemte at en slik mann trenger både 
anerkjennelse og økonomisk støtte. Han ble derfor 
den 29. januar invitert til klubbmøtet for å fortelle om 
aktiviteten sin. Under  
applaus fra medlemmene, fikk han av presidenten 
beskjed om at kr. 10 000,- er overført til hans konto. 
Han fikk også til utdeling våre Rotary reflekser.  
 

Medlemmene var samstemte om at vi ville se positivt 
på videre søknader om økonomisk hjelp til aktivite-
ten hans. 
 
Eiliv Lønningen 

Fakta om Robin Dale Oen 

Fødd: 14. april 1980. 
Bur: Oen i Øygarden. 
Sivilstand: Gift med Vibeke frå Stend. Sa-
man har dei borna Tuva (3 1/2) og Tryg 
Alexander (snart 8 månader). 
Yrke: Jobbar i Sjøforsvaret. 
Merittar: Tidlegare noregsrekordhaldar i 
fleire symjeøvingar. Var med på å vinna eit 
pulkløp over 140 km mellom Haukelifjell og 
Garen i fjor. Svært aktiv friluftsmann. 

 

 

 

 
Brødrene Dale Oen 

  Robin Dale Oen 
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Kveldens møte var satt i forfatterens- og visedikteren 
Jakob Sandes lys.  Med til rammen hørte sangtekster 
for egen vokalmedvirkning.  Kåsør var Erling Virkesdal 
– Dalsøyras store sønn – og Askøys historie- og  
fortellerhøvding. 
Men først åpnet president Eli med høvelige velkomst-
ord til de 13 rotarianerne og fire gjestende  som var til 
stede.  Den tradisjonelle lystenningen gikk denne gang, 
medfølgende gode tanker, til asylbarna som ventet på 
samme måte som Nathan hadde gjort, på avgjørelse av 
fremtidig bo- og oppholds- situasjon.  Etter informasjo-
ner om kommende møter, overtok Erling Virkesdal, 
som hadde valgt å stemningssette foredraget med fel-
les avsynging av ”Fløytelåt”.  Kanskje den mest kjente 
og typiske Jakob Sande visen. 

 
Gjennom artige anekdoter, pussigheter og his-
toriske fakta, iblandet autentiske lydopptak av 
Sande selv, etterfulgt av mer felles sang, levde 
vi oss alle inn i tiden og den tidstypiske kolorit-
ten av Jakob Sande i ord, toner og historiefak-
ta.  Latter, humring og småfnis var naturlige 
reaksjoner underveis, men alle følte vi vel poe-
sien, naturen og bølgeskvulpene fra kobber-
skjæret også satiren – den lune Jakob Sande 
satiren. 
 Her følger noen få hovedtrekk fra visedikte-
rens liv og levnet. 
 
Jakob Sande (født 1. desember 1906, død 16. 
mars 1967) var fra Dale i Sunnfjord, Fjaler 
kommune. Han gav i sin levetid ut ti diktsam-
linger og tre novellesamlinger. Mange av dikte-
ne hans ble tonesatt og ble populære viser. 
Sande ble en folkekjær dikter i løpet av sin kar-
riere, og flere av diktene er fremdeles svært 
populære. 
 
Diktningen spinner rundt flere temaer som 
vestlandsnaturen, sjømannslivet, livet på byg-
den, dikt som tar opp sosiale spørsmål og dikt 
som tar for seg klassiske temaer som kjærlig-

heten og døden. Diktene veksler fra grotesk humor, som i «Kallen og katten» og «Likfunn», 
til sentimentale og følelsesladde dikt som «Fløytelåt» (tonesatt av Geirr Tveitt) og «Vesle 
Daniel». Han er også representert i salmebøker med «Det lyser i stille grender» og «Du 
som låg i natti seine». 
 
Jakob Sande ble født som nummer tre i en søskenflokk på sju, der fem søsken vokste opp. 
Foreldrene hans var Andreas og Ragna Margrethe (født Barsnes) Sande. Moren sang for 

Med Jakob Sande som tema i Askøy Rotary Klubb     

 

 
Flott Rotarymøte med Jakob Sande tema 

Ingerbeth akkompagnerte til allsangen 
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barna og fortalte 
mange fortellinger i 
hjemmet. Hun hadde 
også et svært åpent 
hjem der det stadig 
var folk innom. And-
reas Sande, Jakobs 
far, var lærer og klok-
ker. I tillegg var han 
ordfører i bygden i to 
perioder. Han var 
også formann i sko-
lestyret og hadde 
flere lokale verv i til-
legg til at han satt i 
fylkesstyret for 
Venstre. Han var lit-
teraturinteressert og 
abonnerte på flere 
blader og tidsskrifter i 

tillegg til at han introduserte sønnen for skrif-
tene til nynorskforfattere som Ivar Aasen, A. 
O. Vinje,  
Arne Garborg, Per Sivle og Anders Hovden. 
Hjemmet var et typisk «venstrehjem» preget 
av målsak, ungdomslagsbevegelsen og poli-
tisk engasjement.  

Jakob Sande begynte på folkeskolen i Dale 
16. august 1913 og var en flink elev som 
utmerket seg med svært gode stiler. Sitt 
første dikt skal han ha skrevet som tolvåring 

under en lang og kjedelig preken i Dale  
kirke. 
 

 

 Vel fornøyd med en flott og berikende rotarykveld i Jakob Sandes ånd, kunne vi forlate 
Strusshamn og begi oss på hjemvei...nynnende på ”Fløytelåt..” 
 
 
Per Ove 
ref. 
 

 

 
      Herre Gud! 
      Lad ei din tjener lenger 
      strække sin preken ud. 
      Nu er jeg mett av hans ord! 
     Jeg lenges hjem til mitt middagsbord]  

 

  Hestehandlervisen med gamle kjenninger 

 Erling Virkesdal 

Dale kirke 
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PHF     

 PHF TIL KÅRE ROVERUD 
I tilknytning til Randaberg 

Rotary Klubbs møte 10. april, 
hvor også ektefeller var  

invitert til foredrag om ”Frukt 
og grønt fra BaMa”, ble det 
ekstra hyggelig for styret, 
ved klubbens president Tor 
Børve, å kunne overrekke 
PHF til klubbens medlem 

Kåre Roverud. 
 
Kåre Roverud har vært med-
lem i Randaberg Rotary Klubb 
fra den ble stiftet 24.8.1979. 
Han kom inn som godstrafikk-
sjef for NSB i Stavanger. Etter 
at han gikk av som pensjonist, drev han sammen med sin ektefelle alternativ helsebehand-
ling med akupunktur, men nå har de begge gitt seg med den virksomheten. Men selv i en 
alder av over 80 år, er de  
begge med i en aktiv eldre omsorg i kommunen. 
Hver uke er de å se med rullestoler og spaserturer med eldre fra alders- og sykehjemmet i 
Randaberg – kanskje oftest på ruten mot naturområdet Harestadmyra, øst for aldershjem-
met. 
Vi gratulerer vår nye PHF som utøver ”Service above self”. Særlig fordi han selv ikke hadde 
ventet eller tenkt seg noe slikt. 

 

PHF til Helge Sølsnes i 
Askøy Rotary Klubb 

 
Helge Sølsnes er et av Askøy Rotary 
Klubb sine chartermedlemmer. Han 
var også en av de første presidentene 
i klubben (1984-85). Han har videre 
hatt de fleste verv og utført disse til 
alles tilfredshet. Ro og orden er det 
som preger Helge i alt det han utfører.  
I senere tid har Helge jobbet spesielt 
med yrkesmessen. Han har en gjort en 
stor innsats, både når det gjelder å 
utarbeide utkjøringsruter for brosjyrene 
og når det gjelder kontakt med utstil-
lerne. Det ble spesielt pekt på at Helge 
alltid gjennomfører det han tar på seg.  
Det gjaldt selv i den senere tid, hvor 
Helge har vært en del plaget med syk-
dom.     
Det var tydelig at de 16 fremmøtte  
rotarymedlemmene satte pris på tilde-
lingen til Helge. 
 

 

President Eli Lexander delte ut Phf til 
chartermedlem Helge Sølsnes. 


