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21.10.2013 - Guvernørbesøk:
Det var noe som slo ned i undertegnede da han tenkte litt
på hva som kunne sies i forbindelse med kveldens visitt:

Det er kanskje noen som har sagt -
eller tenkt - det før:

For Distrikt 2250 er det helt
Konge å ha en
Kayser som
Guvernør!!

I Sogndal Rotery Klubb har de en egen huspoet som heter
Christen Knagelhjelm.  Har lar seg inspirere til å skrive et dikt på
så godt som hvert rotarymøte.  Nylig hadde de guvernørbesøk.

Da kom det et nytt dikt fra Christen sin hånd (les: ånd)

Om Lovrådet 15.
Askøyaksjon 17.

Aksjon på Askøy gav 5 Shelterboxer

Se mer side 17

God Jul!
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TELTET

Et telt som blir reist
og som står som et hjem

når hjem ikke finnes
og som noen eller mange

stiger ut av
som ut av et hjem

når hjem ikke finnes
i regn, snø eller under ei hard sol

og som noen eller mange
lever omkring

i måneder eller år
liksom omkring et hjem

når hjem ikke finnes
og som noen eller mange
glir inn i når det blir kveld

som inn i et hjem
når hjem ikke finnes

og det blir mørkt, natt
og ei lykt slås på

og slås av
som inne i et hjem

når hjem ikke finnes
i et telt som finnes

Øyvind Rimbereid

Kjære Rotary-venner

Jeg ønsker at dette diktet vil gi dere et lite innblikk i
hvordan hjelpen når frem ved arbeidet som gjøres i god

Rotary-ånd. Vårt distrikt, 2250, har i den siste tiden
samlet inn penger som gir 41 storfamilier direkte

nødhjelp, dvs rundt 400 mennesker og enkeltskjebner
– ”In their hours of need”, som de sier i England – når

hjelpen trengs som mest.

Hovedvekten av donasjoner (fra rotarianere, Rotaryklub-
ber, distrikt og bedrifter) er øremerket Filippinene, men
vi ser også at flere ønsker å støtte Syria. I tillegg er det en
del standard donasjoner hvor giver ikke selv bestemmer
destinasjon, men overlater til ShelterBox å bestemme
hvor hjelpen trengs mest.  Noe av destinasjonene går til å
bygge opp katastrofelager av utstyr for å være klar til den
neste katastrofen vi ennå ikke vet om eller når skjer.

TAKK til alle som har bidratt til det flotte resultatet. Her
har vært utvist stor kreativitet. Vi vet at mange har ut-
fordret sine arbeidsgivere, familie og venner. Lørdag
14.desember skal for eksempel Stavanger Vest RK og Sta-
vanger Rotaractclub arrangere en felles markering i
Stavanger.

Klikk dere inn på www.shelterboxnorway.no/rotary.html
for oppdatering.

Samtidig må vi være klar over at polio ser ut til å dukke
opp på steder som har vært erklært poliofritt, for eksem-
pel i Syria. Klikk derfor også på www.endpolionow.org for
oppdatering.

Når månedsbrevet leses, har de fleste områdene hatt
sine Pre Pets. DGE Veena Gill melder om gode møter
med innkomne presidenter og andre fra klubbene. Uten-
om forberedelse til nytt Rotary-år har hovedvekten be-
stått i å forenkle Rotary-systemet der det er fornuftig. Så
langt har det for eksempel vært mange gode tilbakemel-
dinger og forståelse for at guvernøren besøker klubbene
annet hvert år og at assisterende guvernør i området be-
søker de andre klubbene. Dette letter arbeidet og dess-
uten går det mindre ressurser ut som kan nyttes til andre
formål.

I nærmeste fremtid vil distriktets DICO, Einar Solheim,
legge ut på nettet de siste oppdateringene om nye web-
sider. Håper alle klubbene vil gjøre sitt beste for at dette
arbeidet skal lykkes.

mailto:paske@broadpark.no
www.shelterboxnorway.no/rotary.html
www.endpolionow.org
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JULEN nærmer seg – vi er inne i adventstiden – og jeg ønsker og håper at dere alle vil legge til rette
for en god feiring i de flokkene du trives i. Vi trenger hverandre. Vi trenger å gjøre hverandre gode.
Vi trenger at vi satser på fremsnakking. Lykke til!

Og som vanlig ønsker jeg å slå et godt slag for vårt månedsmagasin ROTARY i VEST. Send bilder og
tekst til redaktøren, Per Ove Askeland (Askøy RK) paske@broadpark.no Han er helt avhengig av
bidrag for at det skal bli et godt blad. Jeg vet at det finnes så mange, mange gode begivenheter
som andre også trenger å få del i.

GOD JUL!

Hilsen
Tove Kayser

DG 2250 2013-2014

NOMINASJON AV DG 2016 - 2017
Kjære alle KLUBBER i D2250.

Våren 2013 hadde vi en fin nominasjonsprosess der
distriktstyret fant at Tore Rykkel (Os RK) var en god og aktuell

kandidat til DG 2016 – 2017.

Av formelle grunner finner styret det riktig at klubbene får anledning til å komme
med forslag på andre kandidater – også med tanke på 2017 – 2018.

Styret ønsker en rask tilbakemelding og håper klubbene kan gi dette innen
31.desember 2013.til DG Tove på tkayser@online.no

Hilsen
Tove Kayser

DG 2250 2013-2014

På oversikten over ”Annual Giving” 2012-2013 troner Askøy Rotary
Klubb

på topp med en donasjon på 77.29 USD pr. klubbmedlem.
Vi gratulerer med flott innsats!

1. Askøy RK med 77.29 USD (pr medlem)

2. Karmøy Vest RK med 67.36 USD (pr. medlem)

3. Bergen RK med 61.02 USD (pr medlem)

Annual giving 2012 - 13

mailto:paske@broadpark.no
mailto:paske@broadpark.no
mailto:tkayser@online.no
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Takk Rotary Distrikt 2250
ShelterBox Norway har mottatt en innbetaling på kr. 30.000,- fra distriktet.

Donasjonen er øremerket Shelterbox’ innsats på Filippinene. Vi vil informere dere om når og hvor
hjelpen konkret settes inn. ShelterBox har fokus på å levere komplette ShelterBoxer, telt og vann-
renseutstyr. Vi leverer nødhjelpsutstyret direkte ut til mottakerfamiliene, raskt og til de med størst
behov.
ShelterBox har for tiden 3 Response Teams i arbeid på Filippinene. Et av teamene var allerede på
Filippinene når tyfonen traff og kunne umiddelbart iverksette sitt arbeid. Teamene jobber tett sam-
men med lokale Rotary klubber og rotarianere.  Det tette samarbeidet med Rotary på Filippinene er
avgjørende for effektiv, rask og god hjelp. Mye utstyr, både ShelterBoxer og separate telt og annet
nødhjelpsutstyr, er allerede distribuert. Ytterligere utstyr er klar for distribusjon fra Cebu og Manila
og mer er på vei inn til Filippinene med flyfrakt. ShelterBoxer og telt sendes nå fra forhåndslagre i
Asia og hovedkontoret i Cornwall/UK.

Med vennlig hilsen

Dag Tveitnes Torstein Nielsen
Styreleder Daglig leder

mailto:paske@broadpark.no
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RAPPORT FRA FILIPPINENE

mailto:paske@broadpark.no
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Mange steder arrangeres det ulike innsamlinger og aksjoner til inntekt
for de kriserammede på Filippinene.  Stavanger Vest RK og Roteract går

sammen om en innsamling i Stavanger den 14., mens Askøy Rotary Klubb
har et arrangement med utstilling og innsamling fredag 13. og lørdag 14.

Lørdag 14. desember, mellom kl 10:00 – 15:00 har Rotary og Rotaract en
stand i Stavanger sentrum, nærmere bestemt i krysset Østervåg/Klubbgaten. Vi in-
formerer om Rotary og Rotaract og ikke minst vil vi fortelle om hva  Rotary og Shel-
terBox gjør sammen for å hjelpe katastroferammede på Filippinene og flyktningene
fra Syria. Vi kommer til å sette opp nødhjelpstelt  og vise utstyret som ShelterBox

leverer.  Vi har innsamlingsbøssene klare, så glem ikke kontantene .

Innsamling i Stavanger Innsamling på Askøy

Shelterbox-aksjon for
Filippinene

på Askøy Senter, «Torget» i 2. etasje
fredag 13. og lørdag 14. desember

To dagers aksjon på Askøy

mailto:paske@broadpark.no
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Handicamp 2014
Nå er det tid for påmelding til  Rotary Norges ”Flaggskipsprosjekt”

Handicamp Norway 2014

Har du en kandidat i ditt Nærområde?
Handicamp Norway 2014 – en
internasjonal aktivitetsleir for
fysisk funksjonshemmet ung-
dom i alderen 18-28 år - går
av stabelen i perioden 20. juli
til 2. august 2014 på Harald-
vangen i Hurdal kommune.
Leiren ble avholdt første gang
i 1976 og senere annet hvert
år. Leiren i 2014 blir den 20. i
rekken.
Leiren er et samarbeidspro-
sjekt mellom Rotary, Inner
Wheel og Rotaract i Norge og

med Norsk Rotary Forum (NORFO) som den økonomiske og juridiske ansvarlige instans.

Målsettingen med leiren er

* Å integrere fysisk funksjonshemmet og ikke-funksjonshemmet ungdom gjennom sport og
andre fritidsaktiviteter

* Å bygge opp internasjonalt vennskap og forståelse
* Å lære deltakerne om Norge og norske forhold

I tillegg har Handicamp Norway som visjon at deltakerene skal lære at de kan tøye sine grenser og
på den måten oppleve gleden av å...gjøre det umulige mulig!

Leirens aktiviteter bygger opp under disse målsettinger. Aktivitetene omfatter gokart-kjøring, tau-
baneheng i skogen, fotballturnering og orientering i naturen. Dessuten er det vannaktiviteter som
seiling, fiske, vannski og tubetrekking. Videre er det er det en
rekke hobbyaktiviteter, og en leiravis, skrevet av deltakerne,
blir levert hver morgen til alle i leiren.

Leiren er gratis for deltakerne og er i hovedsak finansiert gjen-
nom et årlig, fast beløp betalt av hvert enkelt Rotary medlem i
Norge. Deltakernes reiser er ofte betalt av Rotary klubber på
deltakernes hjemsteder.

www.handicamp.no.

Denne gangen er det Færder Rotary som er ledende klubb med
Gisle Bjørnstad, Harald Kaasa Hammer, Gunnar Olaussen, Inger

-Britt Zeiner og Vigdis Kittang Ramstad i spissen.
Vi gleder oss!

Gjør det umulige mulig!

Handicamp 2014

mailto:paske@broadpark.no
www.handicamp.no


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

12

ROTARYMØTE I DALE ROTARY KLUBB 14.10. 2013
Olav Espedal har nyleg vore i Kina.
Han gav ei interessant framstilling av det han hadde sett.

Her skal vi ta med hovedproblematikken dei står overfor i dag.

I 1949 då Mao overtok var dei 700 millioner
menneske. I dag er dette auka til 1,4 milli-
ard. Vidare aukar folketalet med 13 millio-
ner pr.år.

Det heile starta i Shanghai der ein no kan
vitja museum som belyser hans regjerings-
tid.

Landet er delt inn i 22 regioner og i tillegg
fem byer som er sjølvstyrde.

Mao satsa på industrien i tillegg til jordbruket. Dei er langt frå sjølvforsynte og må også im-
portere, då eksporten er stor.
Når det gjeld befolkninga i dag kan ein grovt sett dela dei inn i tre grupper når det gjeld leve-
standard.  Dei rike, middelklassen og dei fattige

Når det gjeld miljøforurensning har ein indikasjon på at denne har auka frå tidlegare måling
på 72 dager med forurensning til 151 dagar utan blå himmel.

Baksida av å få materielle goder er tydeleg når sykkelen er bytt ut med motoriserte kjøretøy
og dette berre aukar på.

Dette bringer oss inn på befolkningseksplosjonen.

Kina sjølv har strenge regler for antall barn pr. familie. I utgangspunktet eitt barn pr.familie.
Unntak her er bønder der første barnet er jente. Dei får ein sjangse til for å få gut.

Olav fortalte om høgdepunktet
med tur på Muren og historia
omkring denne.

Vi takka Olav for eit informativt
foredrag her gjengitt i kortver-
son, medan det kunne vore
både ein eller to historietimar i
dette  konseptet.

Klipp fra klubber

Lille Dale Rotary Klubb fortsetter å sende oss
månedbrevene sine.  Klubben er eksemplarisk
åpen og det er også flott service å ville dele med
andre rotarianere, sine møtehistorier og nyheter.
Nedenfor kommer et lite innlegg fra deler av
klubbmøtet den 14. oktober 2013.

Den kinesiske mur

mailto:paske@broadpark.no
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Møtet 18. november i Bergen Sydvesten Rotary Klubb
Tore Rykkel er ny assisterende guvernør (AG) i vårt område. Han er
medlem i Os RK. Han besøkte klubben denne kvelden, først i et møte
med styret, dernest med klubbmedlemmene. Vi fikk høre en både
engasjert og reflektert rotarianer dele sine tanker både om Rotary og
sin egen rolle.
Han tok utgangspunkt i et foredrag han hadde vært på i jobbsammen-
heng, med Dag Erik Pedersen, kjent som tidligere proffsyklist og nå-
værende sportsjournalist og programleder i NRK TV.

I sykling er det utrolig mye å spare på sykle i "flokk". Ved å dele på å
ligge først i gruppen kan alle sammen holde et
høyere tempo og nå mål raskere. Etter å ha ligget
og dratt en stund, kan en slippe seg bak i feltet og
få en billigere reise. - I bunn og grunn er det det
samme prinsippet som gjelder i Rotary. Medlem-
mene skifter på å ha de mest krevende vervene.
Dermed blir organisasjonen mer effektiv og opp-
når bedre resultat.
Rykkel orienterte også om at Rotary har tatt et
sterkere grep om ShelterBox Norge, som nå - tak-
ket være iherdig innsats fra gode rotarianere på
Jæren - er helt på skinner igjen. Distriktet vårt har
- med bakgrunn i den vanskelige situasjonen i
Syria og på Filippinene - kjøpt fem shelterbokser!

Bergen Sydvesten RK har for noen år siden kjøpt to bokser, og nå ble det, spesielt med tan-
ke på katastrofen på Filippinene, bestemt at vi skulle kjøpe en til.

Møtet 25. november i Bergen Sydvesten Rotary Klubb
Tenk å ha et så raust og gjestfritt medlem som Chris-
tian! Hver vår inviterer han hele klubben til sommer-
avslutningsfest i sin egen hage (eller inne i huset
dersom værforholdene krever det) og disker opp
med de lekreste grillretter.

- Og denne novemberkvelden disket han jammen
opp med et utvalg av lekre retter basert på hans sto-
re hobby - jakt i Mjølfjellstraktene.

Det var elgkjøtt og elgpølse - selvsagt med herlig
tilbehør som poteter, kålrotstappe, rødbeter og stekt
løk med sopp.

Og kokken? Det var naturligvis Christian selv!

Så heldige er altså vi i Bergen Sydvesten Rotary-
klubb, og Christian, vår innkommende president, for-

tjener både skålen som ble utbrakt for ham, og de

Klipp fra klubber

mailto:paske@broadpark.no
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hjemmebakte lefsene han fikk av Sigrunn.

-
Takk for en uforglemmelig kveld!

Lutefisk i Askøy Rotary Klubb torsdag 24. oktober
Magne ønsket alle velkommen til den årlige lutefiskmiddag i Møllesalen. Han fortalte innled-
ningsvis litt om en tur til Barcelona, tilbud på brisling på Meny, en matopplevelse som de
fleste av oss husket fra tidligere tider da hermetikkfabrikker var dominerende langs vår
langstrakte kyst. I dag er dette en saga blott.
Magne hadde også vært på gjenforeningsfest på Hotel Norge med gamle kolleger/elever
fra gamle Tanks skole etter 50 år, hvor hele 23 av 27 deltok; fantastisk!
Det var Liv`s tur til å holde 3 minutter og hun fortalte oss om en «sommeropplevelse», ikke
av det tradisjonelle slaget, men en uventet opplevelse ved hjemkomst. Fryseboksen var
tint, jordfeilbryter slått seg ut og all «indrefileten» var tint. Både naboens og eget bosspann
ble fylt av ulike frysevarer og forsikringsselskap kontaktet. Ny fryseboks kom på plass, men
den virket selvfølgelig ikke, kanskje ikke så rart da hun etter en tid fant ut at sikringen var
ute. Men alt gikk fint til slutt og gode skulsmål til forsikringsselskapet Tryg.
Tradisjonen tro ble de første vers av «Ode til Lutefisken» sunget med stor entusiasme før vi
inntok 1. servering av Lutefisk levert av Catecom i Florvåg.
Dette ble kanskje «the best ever» Lutefiskmiddag; flotte store stykker med utsøkt tilbehør
av erterstuing og bacon.

Eli holdt ord for dagen og holdt
tråden i Tor`s tradisjonelle lov-
ord om Lutefisk. Hun trakk pa-
ralleller til limet i klubben, fast i
fisken, bortsett fra 1 år da fis-
ken liknet mer på suppe... tar
det vi får servert, fett og bacon.

Tidligere var det tradisjon med
lutefiskens «vandrepokal»,
men denne tradisjonen døde
dessverre hen, men nye tradi-
sjoner står for tur. Eli lanserte
«sjokoladesnopen» til våre
møter og korgen gikk rundt
bordet til alles forlystelse.
2. bordsetting ble like god og vi
ble skikkelig mette. Måltidet ble
avsluttet med de siste 4 verse-
ne av «Ode til Lutefisken»

Magne gav honnør til arrangementskomiteen som gav oss flott servering og fantastisk mat
og informerte videre om styremøtet uken etter samt spise/pratemøte kommende torsdag.
Tradisjonen tro avsluttet presidenten med noen kloke ord: «Demokratiet er godt - avhengig
hvordan flertallet behandler mindretallet».

Klipp fra klubber

mailto:paske@broadpark.no
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COUNCIL ON LEGISLATION -
LOVRÅDET

Hva er Council on Legislation = Lovrådet?
Lovrådet er Rotarys høyeste besluttende myndighet. Det består av
en representant fra hvert av Rotarys 534 distrikter. Lovrådet møtes
en gang hvert 3. år og fatter bindende beslutning for Rotary Interna-
tional, Rotary Foundation og alle verdens Rotaryklubber innenfor
områdene, lover og regler og viktige store felles prosjekter o.s.v.

Hva er behandler lovrådet?
Lovrådet har ikke forslagsrett, men behandler innkomne forslag.
Det er klubbene og distriktene som har det privilegium å fremme forslag til saker som skal
opp på Lovrådet/COL 2016
Dette kan være

- forslag til endringer i Grunnlov for Rotary International (Constitution of RI)
- forslag til endringer i Lover for Rotary International (Bylaws of RI)
- forslag til endringer i Standard lover for rotaryklubber

(Standard Rotary ClubConstitution)
(Informasjon og ordlyd finner dere i Manual of Procedure eller på nettet:

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/035en_full.pdf

I tillegg behandler Lovrådet forslag til resolusjoner – f. eks. til The Board (RI styret) om sa-
ker klubben gjerne vil Rotary skal engasjere seg i, eller standpunkt våre ledende organer
bør innta i aktuelle saker / problemstillinger el. l.

Saksgang
Alle forslag fra klubber må være akseptert av klubbene i distriktet d.v.s. på en Dist-
riktskonferanse for å komme i betraktning på COL.
Alle forlag til COL 2016 må være RI i hende seinest 31. desember 2014. Dette betyr at
de sakene klubben vil ha opp til behandling på Lovrådet i 2013 må godkjennes på Distrikts-
konferansen i 2014.
Det betyr igjen at DG Tove Kayser, DGN Veena Gill, eller PDG Carl Lewin, må ha forslaget
i hende i hende senest 31. august 2014.
Utfordring
Jeg vil derfor oppfordre alle som har gode ideer, som kan føre til at Rotary blir en bedre or-
ganisasjon og mer i pakt med tiden, å ta et initiativ overfor klubbens president og fremme
sine forslag, slik at klubben på et klubbmøte kan vedta disse og sende dem videre til
Distriktet for godkjennelse på Distriktskonferansen.
Det er strenge formalistiske krav til forslag som skal opp på COL, men det behøver dere
ikke å tenke så nøye på i denne omgang. Nå er det viktig å få frem hva klubben vil foreslå –
på norsk – slik at Distriktskonferansen i september kan ta stilling til om distriktet vil støtte
forslagene.
Arbeidet med å få den endelige ordlyd på alle aksepterte forslag i henhold til normer og
krav, samt oversette til engelsk har vi god tid til å fullføre i etterkant av Distriktskonferansen
– en oppgave jeg vil ta meg av i samarbeid med forslagsstillerne.

mailto:paske@broadpark.no
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Samtlige forslagsstillere må utforme en kort innledning som forklarer hvorfor
forslaget er fremmet og hva forslaget, hvis det vedtas, fører til.

Hva kan det så være aktuelt å foreslå?
Her står selvsagt klubbene helt fritt – men hvis jeg skulle komme med noen råd,

så ville jeg si vi bør vurdere om det er noe i lover, vedtekter, i det Rotary arbeider eller orga-
nisering med som kan gjøre Rotary mere attraktivt, mere relevant i tiden eller generelt drif-
tes bedre/enklere /mer effektivt om en endrer noen lover eller vedtekter.

Eller - hva skal til for å gjøre Rotary til en bedre, mere attraktiv organisasjon «i tiden», som
yter mer ”service above self”?

De siste Lovrådene har vært svært opptatt av
- møtefrekvens og oppmøteregler
- hvorledes skal vi få bedre kontinuitet inn i arbeidet i Rotary
- retningslinjer vedrørende gyldig fravær fra klubbmøte
- åpne for satelittmøter og flere e-klubber
- utvide adgangen til å bli medlem
- valgbarhet og stemmerett vedrørende valg av RI styremedlemmer og distrikts

guvernører, for å nevne noe.
Jeg er ikke så sikker på om endringer i møtefrekvens eller fremmøtekrav vil gi oss bedre
klubber/bedre Rotary. Det som for meg står som det viktigste er å ha et regelverk som frem-
mer engasjementet i Rotary. Tungvinte prosedyrer gjør at folk blir lei – og unødvendig byrå-
krati virker negativt på lysten til å sette i gang ting.

Ta et initiativ i klubben din og send forslagene innen 31.august i år!

Kopervik  19. November 2013
Carl Lewin

COL representant 2016

Torsdag den 5. desember hadde Askøy Rotary Klubb besøk av to av lederne i konsernet ”Tertnes Holding” i
Bergen, som skulle holde foredrag om firmaet, dets spennende historie (fra 1902 og frem til i dag) og nåvæ-

rende virksomhet, som omfatter Entreprenør-, Industri-, Eiendom- og Investeringsvirksomhet. Det var
firmaets eier Jan Olav Jørgensen og konsernsjef  Stein Lønne.  Før de slapp til informerte imidlertid John Ivar
Solvik klubbens medlemmer om forberedelsene til-, og planen for klubbens to aksjonsdager til inntekt for de

katastroferammede på Filippinene.  Aksjonsdagene er 13. og 14. desember.  Da aktiveres hele klubben på
Askøy Senter, der det blir informert ved hjelp av rullerende veggpresentasjoner (Power

Point), Roll upps og rotarianere med bøsser.   Forhåpentlig vis vil inntektene av aksjonen
kunne finansiere flere Shelterboxer i tillegg til det klubben allerede har bidradd med.

Jan Olav Jørgensen fra Tertnes Holding ble åpenbart inspirert av det han hørte og innle-
det sitt foredrag med

spontant å donere hele belø-
pet til en Shelterbox.

Klubbens medlemmer svarte
selvsagt med spontan

applaus.

Tertnes Holding har fått
”venner for livet!”

Spontan giverglede i Askøy Rotaryklubb
Eier av ”Tertnes Holding” Jan Olav Jørgensen lot seg inspirere til å finansiere en Shelterbox på direkten

John Ivar Solvik
informerer

Stein Lønne t.v. og
Jan Olav Jørgensen

Jørgensen gir til
en Shelterbox
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To dagers innsamlingsaksjon på Askøy Senter
Askøy Rotary Klubb har i flere uker
forberedt en innsamlingsaksjon til inn-
tekt for Shelterboxer til de kriseram-
mede på Filippinene.  Utstillings- og
informasjonsmateriell – der i blant en
helt ny Roll up, ferdig trykte innbeta-
lingsblanketter, plakater og løpesed-
ler, har blitt produsert og klubbens
medlemmer grundig drillett.  Så ble
det laget vaktliste der alle medlemme-
ne fikk oppgaver.

Fredag formiddag den 13. desember
kunne alle askøyværinger som åpnet lo-
kalavisen også finne informasjon om

arrangementet.
Klokken 10.00 åpnet dørene og
klokken 11.00 kom selveste guver-
nør Tove Kayser på hyggelig besøk.
To hele dager varte aksjonen som
innbrakte ca 19.000 kroner til formå-
let.  Sammen med to tidligere bestil-
te Shelterboxer (se også forrige
side) har Askøyrotarianerne klart å
finansiere fem Shelterboxer til de
katastroferammede på Filippinene.

Vellykket innsamlings-
aksjon.

Alle foto:
Helge Skogstrand

Hektisk aktivitet før åpningen

Alt klart og guvernøren til stede
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