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GUVERNØRENS MÅNEDSBREV MARS 2014
Kjære Rotary-venner!

Vi gratulerer Tore Rykkel fra Os RK med valget som Distriktsguvernør 2016-2017.
Tore er i dag AG for område 5 og vi vet han har kunnskap, styrke, pågangsmot og stort
engasjement for mennesker rundt seg. Vi ønsker han lykke til med det viktige nye vervet!

Det skjer mange gledelige ting i vårt distrikt, her skal jeg ta med noen.
1) Medlemsverving er for mange et viktig prosjekt. Da er det fantastisk med de som virkelig

får noe til etter intens jobbing. Dale RK sendte bl.a. ut 150 personlige invitasjoner til et in-
formasjonsmøte om Rotary – og deltakelsen var fordoblet som resultat!

2) Bergen RK har engasjert seg i Tall Ships Race som skal arrangeres i juli med bl.a. stopp i Ber-
gen. Ved hjelp fra Rotary får unge mennesker anledning til å delta på denne vennskapelige
maritime konkurransen. Dessuten får Rotary virkelig profilert seg under dagene båtene lig-
ger i Bergen. Bergen RK har også fått med seg andre klubber – og det er fritt for andre til å
henge seg på også.

3) Stavanger RK arrangerer Rotary-dag 24. mai. Programmet er så godt som ferdig. Her blir
det både informasjon og kunstneriske opplevelser.

4) Rotary i Vest vil gjerne skrive om alt det flotte som skjer – husk å sende bilder og tekst til
Per Ove paske@broadpark.no Håper mange hadde stor glede av siste nummer som bl.a.
inneholdt et reisebrev fra vår fredsstipendiat, Turid Reksten, i Bangkok. Vi gleder oss til å få
høre fra henne når hun returnerer til moderlandet.

5) En fra Innerwheal gav alle sine gjester informasjon om ShelterBox og ønsket tilskudd til det-
te prosjektet da hun feiret en stor dag. Hun håpet på 1 boks, men det kom inn penger nok
til å betale for 2 bokser!

Slik kunne jeg fortsette. Mitt håp er imidlertid at dere får et lite innblikk i hva andre klubber driver
med – det er så inspirerende for oss alle.

Men, det er områder vi kan bli flinkere på, for eksempel:
1) Bruke nålen vår som gir våre venner og kollegaer et grunnlag til å spørre oss hva nålen be-

tyr. Tenk hvilken mulighet vi har til å profilere den flotte organisasjonen vår!
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2) Innbetaling til TRF er ikke så veldig mye å skryte av. Vi ligger på det jevne, men langt under
hva andre land gir med langt færre ressurser enn det vi har i Norge. Faktisk er sone 16, som
vi tilhører, blant de som gir minst. Håper alle vet hvordan pengene blir brukt etter 3 år til
glede både for oss selv i lokale prosjekter og til de store internasjonale prosjektene innen de
6 fokusområdene. Og verden trenger oss nå! Distriktets TRF-komite skal ha opplæringsrun-
der nå i vår. Håper det passer for mange å delta.

PETS – President Elected Training Seminar

Seminaret ble gjennomført av Åsane RK 7.-9.mars i Bergen. Mange reiste hjem med god inspira-
sjon til Rotary-arbeid neste år.  Lykke til alle sammen! Det blir nok mye arbeid – og mange gode
opplevelser. Sekretærene vil få tilsendt en PP fra AG i sitt område om arbeidet som skal utføres.
Inneværende distriktssekretær, Erling Lothe Lie, vil svare på spørsmål om nødvendig. Hvis det er
behov for ekstra opplæring, vil vi prøve å få det til under Vårmøtene (se datoer nedenfor). Distrik-
tets nye håndbok er lovet ferdig i god tid før Vårmøtene, men mye stoff er fremdeles aktuelt i
håndboken for 2013-2014 som ligger på distriktets hjemmeside.

VÅRMØTER hvor nåværende og innkomne presidenter (og andre fra klubben om ønskelig) møtes
for utveksling av erfaringer og gode ideer. Håper alle har fått en henvendelse fra sin AG hvor og
når møtene skal avholdes. For sikkerhets skyld vedlegger jeg også denne gangen datoene:
AG 1 v/ Arne Vagle 27.mai (Bryne, Egersund, Gand, Klepp, Lund, Nærbø, Sandnes, Sandnes Sør,

Sokndal og Ålgård)
AG 2 v/ Christin Landmark 26.mai (Gandsfjord, Hafrsfjord, Randaberg, Sola, Stavanger, Stavanger

International, Stavanger Vest, Strand og Øyane)
AG 3 v/ Odd Henning Johannesen 28.april (Haugesund, Haugesund Sør, Karmsund, Karmøy-Vest,

Karmøy, Kopervik, Stord og Suldal)
AG 4 v/ Inger Johanne Ektvedt 5.mai (Arna, Austrheim, Dale, Kvam, Nordhordland, Odda, Voss og

Åsane)
AG 5 v/ Tore Rykkel 12.mai (Askøy, Askøy Fenring, Bergen, Bergen Sydvesten, Bergen-Syd,

Bergen-Vest, Bergenhus, Os, Sotra og Torgalmenning)
AG 6 v/ Jostein By 29.april (Florø, Førde, Nordfjordeid, Sogndal og Stryn)

Det er fortsatt stort behov for Rotary-arbeid for Syria og bekjempelse av POLIO

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 polio-
fritt, for eksempel i Syria. Klikk derfor også på www.endpolionow.org for oppdatering.

Det er sterkt beklagelig at arbeidet med nye web-sider har stoppet opp. På møte i NORFO 4.april
håper jeg vi får en avklaring. Jeg lover å gjøre mitt beste for å få fortgang i arbeidet.

Ønsker dere alle en riktig fin VÅR!

Hilsen
Tove Kayser
DG 2250 2013-2014
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Megling og voldgift – aktuelt i klubben?
RIs klubblover, som vedtas på Lovrådet, beskriver i Artikkel 16 retningslinjene for bruk av
megling og eller voldgift hvis det oppstår tvister i klubben.

En Rotaryklubb og dets medlemmer, som forventes å bruke 4-
spørsmålsprøven som guide for alt vi tenker, sier og gjør, med
medlemmene som har som felles mål å tjene andre, utvise
høye etiske krav i nærings- og yrkeslivet, og å virkeliggjøre
Roatarys ideal om å tjene andre i privat-, yrkes og samfunnsli-
vet, samt å arbeide for forståelse, god vilje og fred - er tvister
og konflikter så dagligdagse at vi trenger konkrete retningslinjer
med innebygd appellmulighet for å finne gode løsninger?
Ønsker du å fremheve for eventuelle nye medlemmer at Rotary
er en organisasjon som har et lovpålagt system for løsning av
tvister - ved siden av sitt formål «å fremme Rotarys ideal om å
tjene andre» ved «1) Utvikling av personlig bekjentskap som en
anledning til å tjene andre». (Klubblovene Artikkel 4)

Vil en slik opplysning gjøre klubbmedlemskap mere attraktiv?

Det er viktig at våre lover og vedtekter fokuserer på effektiv klubbledelse, aktiviteter og pro-
sjekter, på en måte som gjør oss attraktive i vårt nærmiljø og som viser at vi er i tiden!
Med dette utfordres samtlige rotarianere og klubber til å vurdere våre rammebetingelser gitt
i Rotarys Lover og Vedtekter, med tanke på å forenkle og effektivisere klubbens drift, gjøre
klubben mere konkurransedyktig og
attraktiv i nærmiljøet.

Eller kanskje dere har gode forslag til
aktiviteter som RI bør vurdere for å
synliggjøre organisasjonen og klub-
bene?

Forslag til endringer må fremmes på
høstens Distriktskonferanse for ved-
tak, før de oversendes RI – må være
RI i hende innen 31. desember i år
for å bli presentert på Lovrådets møte
i april 2016.

Ta kontakt hvis klubben ønsker infor-
masjon om Lovrådet og hjelp til å ut-
forme forslag.
E-postadresse:
carl.lewin@haugnett.no, eller telefon
992 94 755.

Lykke til!

Carl Lewin
D2250s representant til Lovrådet 2016.

mailto:paske@broadpark.no
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Klipp fra klubber

Vi gratulerer Stryn Rotary Klubb med 40 års jubileet og
med flott markedsføring av Rotary i lokalmiljøet.

Fagre Stryn

mailto:paske@broadpark.no
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Mentorprosjektet

Ungdomsbedrift (UB) er organisasjonen «Ungt Entreprenørskap» sitt
bedriftsprogram i den videregående skolen.

Programmet innebærer at elevene får tilbud om å starte, drive og avvikle sin egen
bedrift gjennom et skoleår. Gjennom denne prosessen lærer elevene mye om det
å etablere og drive egen bedrift,  noe som har også resultert i noen nye grundere
og suksesshistorier.
Først og fremst gir opplegget imidlertid unge mennesker en anledning til å være
kreativ, fremme sine drømmer og få erfaring med den vanskelige prosessen med
å sortere mulighetene for deretter å realisere den beste ideen.  Bedriften (e) kan
etableres som eget fag eller som en del av et eksisterende studium/fag.

Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole erfaring
med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Prosessen
foregår gjennom et skoleår.  På denne tiden skal elevene alt-
så etablere, drive og avvikle en «ungdomsbedrift», med lærer
som veileder og en mentor fra Rotary eller lokalt næringsliv.
Som hjelp i prosessen er det blant annet utarbeidet en mal
med over 30 velformulerte og pedagogiske trinnbeskrivelser
(se her: http://www.ungdomsbedrift.no/)

Elevene arbeider ut fra en egen utviklet, reell idé og realise-
rer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Over-
skuddet bedriften gir, er det elevene selv som bestemmer
over.

Ungdomsbedriftene registreres i Brønnøysundregisteret via
«Ungt Entreprenørskap» og som en egen juridisk enhet.
Ungdomsbedriften kan bestå av to eller flere elever, men er-

faring viser at det beste er om bedriften består av en gruppe på fem til åtte elever.

Opplegget med ungdomsbedrift gir gode muligheter for tverrfaglig læring og er godt for-
ankret i kompetansemål. Gjennom mentorveiledere fra Rotary, gis elevene også infor-
masjon om Rotary, som legger grunnlag for senere rekruttering.  I Bergensområdet er
følgende klubber involvert i mentorordningen:  Bergen Rotaryklubb, Bergen Syd Rotary-

Rotary mentorer, Ungt entreprenørskap og
Ungdomsbedrifter i den videregående skolen.

En god mulighet til markedsføring og et grunnlag for
fremtidig rekruttering.

mailto:paske@broadpark.no
http://www.ungdomsbedrift.no/
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klubb, Bergenhus Rotaryklubb, Bergen Vest rotary-
klubb og Åsane Rotaryklubb.  Mentorordningen har
nå eksistert i 8 år og de klubbene som vil vite mer om
ordningen eller som kan tenke seg et engasjement i
dette arbeidet innen eget område (godt forslag til lokal
videregående skole), kan kontakte Grete Sæbøe
(gretesa@broadpark.no) som har lang erfaring med
dette.

Det er all grunn til å tro at både elever og deres for-
eldre kan utgjøre potensielle, fremtidige rotarymed-
lemmer.

Hva er «Ungt entreprenørskap»?
Ungt entreprenørskap er en ideell, uavhengig organi-

sasjon som ønsker å gi unge mennesker innsikt i forretningsli-
vets vilkår og muligheter.  Organisasjonen er støttet av storting
og regjering samt en lang rekke bedrifter og organisasjoner –
også økonomisk:  Les mer her: http://www.ue.no
Hva er mentorenes rolle?
Mentorene fra Rotary skal være ungdomsbedriftens coach og
veileder gjennom skoleåret.  En av mentorenes viktigste opp-
gaver er å dele sine kunnskaper og erfaringer fra næringslivet,
og gi innblikk i hvordan dagliglivet i en bedrift fungerer:

- Være med på å diskutere forretningsideen, kundegrup-
per og salgskanaler.

- Veilede under produktutvikling og produksjon.
- Være døråpner og behjelpelig med å finne de rette kon-

takter, samt gi råd om hvordan
ungdommen skal forholde seg til kontaktene.

- Støtte opp, inspirere, motivere og bidra til å gi ungdommene en positiv opplevelse av
at det

lønner seg å anstrenge seg.
- Overlate til ungdommene å ta initiativ og fatte beslutninger, men coache dem gjennom
prosessen i den grad det er behov for det.

Videre:
Delta på stiftelsesmøte hvis mulig.
Delta på styremøte en gang pr. måned
Være tilgjengelig på e-post, telefon, facebook
Gi ungdomsbedriften beskjed ved fravær – det er korte tidsfrister
Det er og viktig med god kontakt mellom mentor og skolen/lærer.

Konkurranser
Det er årlig flere konkurranser mellom ungdomsbedriftene rundt om i landet.  I april ar-
rangeres det Norgesmesterskap etter forutgående kvalifiserings konkurranser.  I år går
NM i Lillestrøm 29. og 30. april.
Ungdomsbedriftene konkurrerer i 17 ulike kategorier. I samarbeid med Ungt Entrepre-
nørskaps hovedsamarbeidspartnere, deles det ut egne priser i NM. Flere  priser deles
også ut lokalt på fylkesmesser rundt i landet. Vinneren av Beste ungdomsbedrift 2014
representerer Norge i EM for Ungdomsbedrifter i Estland i juli 2014. For hver konkurran-
se er det utformet vurderingskriterier som ligger til grunn for juryens bedømming av kan-
didatene.

Ungdomsbedriftene i Bergensområdet har mange flotte resultater å vise til.

Grete Sæbøe

mailto:paske@broadpark.no
mailto:gretesa@broadpark.no
http://www.ue.no


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

9

Det er all grunn til å oppfordre klubbene i Distrikt 2250 til å vurdere et engasje-
ment lokalt.

Se gjerne følgende nettside: www.ue.no

Fra årsmeldingen til ungt entreprenøskap sakser vi dette:
Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsingen på entre-
prenørskap i skolen. Regjeringen har utarbeidet handlingspla-
nen Entreprenørskap i utdanning – fra grunnskole til høyere ut-
danning 2009–2014. Det er ikke et spørsmål om ”om”, men
”hvordan” landets unge skal få entreprenørskap som del av sin
utdanning, på alle nivåer. Norge vil i framtiden være helt avheng-
ig av mennesker som ser muligheter – og gjør noe med dem.
UEs pedagogiske plattform bygger på læring gjennom praksis.
Flere forskningsprosjekter og -rapporter dokumenterer at eleve-
ne tilegner seg entreprenørielle holdninger gjennom sitt arbeid
med elev-, ungdoms- og studentbedrifter. De unge gis mulighet

til å utvikle egne produkter og ideer, benytte kompetente nettverk, lære økonomisk sty-
ring og erfare samarbeid i praksis.

Styret vil rette en stor takk til alle som er engasjert i entreprenørskap i utdanning,
og som dermed gjør dette mulig. Framtiden krever at alle gode krefter drar i sam-
me retning. UE ønsker fortsatt å ta rollen som brobyggeren mellom utdanning og
arbeids- og næringsliv. Det er samhandling som driver oss framover.

Giverglede på Askøy - flere shelterboxer på vei!
Nylig avviklet Askøy
Rotary Klubb sin and-
re Shelterbox aksjon.
Fra før har klubben
sendt 7 Shelterboxer
til Flippinene. Også
denne gang  fikk klub-
ben inn nok penger til
flere Shelterboxer.
Boxene skal denne
gang fordeles på Sy-
ria og Filippinene.
Både store og små
gav villig vekk til det
gode formålet

Fra v. Ingerbeth, Erling, Terje og Jonas fra Askøy Rotary Klubb.

mailto:paske@broadpark.no
www.ue.no
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Bergen vest Rotary Klubb - besøk på
Bergenhus Festnings museum

15 mars besøkte Bergen Vest Rotaryklubb Bergenhus Festningsmuseum, det var et på alle
måter vellykket besøk.

Vi ble mottatt av vår vert Jørgen Bjerkestrand (Leder Bergen Forsvarsforening ) på en me-
get varm og hyggelig måte - nytrukket kaffe.
Vi fikk først en grei orientering om museet som ble åpne 9 april 2006 av Gunnar Sønsteby .
Etter orienteringen ble vi delt i to grupper.  Den ene gruppen begynte i avdelingen : ”Den
Illegale Presse”- en meget imponerende avdeling, her behøvde vi ikke guide.
Bjerkestrand orienterte den andre gruppen om ”Motstandskampen i Bergens område” også
meget lærerikt.  I tillegg er der flere avdelinger, men tiden ble nok for knapp.
Det var meget få av våre medlemmer som hadde besøkt museet tidligere, flere var ikke klar
over at museert eksisterte, men alle ønsket å komme tilbake og bruke mer tid, mange ville
ta med barnebarn.

Bjerkestrand ønsker at flere benyttet anledningen til å komme på besøk.  Museet er åpent
hver dag – unntatt mandag fra 11 til 17.  Han ville med glede ta imot klubber også etter ar-
beidstid, de kunne bare ringe så var museet klar.
Kontakt personer er:  Jørgen Bjerkestrand eller Harald Gåsø tel 55546387 E-postadresse:
bhusmus@gmail.com

Jeg er sikker på at vår Guvernør Tove Kayser støtter mitt forslag om å besøke museet,
Tove er - som sikkert mange- vet - datter av en av våre virkelige store helter
fra siste verdenskrig – Fredrik Kayser.

Ønsker dere lykke til med besøket.
Vennlig hilsen Egil Jørgen Eikanger

Admiral® PDG x 2

FAKTA:
Under andre verdenskrig ble Bergenhus tatt i bruk av tyskerne som militært område og lokalt hovedkvarter
og sovjetiske krigsfanger bygde en betongbunker. En eksplosjonsulykke på Vågen 20. april 1944 der det ne-
derlandske fartøyet Voorbode, som var lastet med dynamitt gikk i luften, førte til store skader på bygningene
på Bergenhus.
Fra 1945 ble Bergenhus hovedkvarter for Distriktskommando Vestlandet.
Fra 1945 til 1995 var Bergenhus festning hovedkvarter for Distriktskommando Vestlandet. I 1996 overtok
Bergenhus Festning Regiment kommandantskapet på festningen, frem til regimentet ble nedlagt 30. septem-
ber 2002. Fra og med 1. oktober 2002 overtok Sjøforsvarets skoler kommandantskapsfunksjonen på Bergen-
hus Festning.
Siden 2002 er det også etablert flere mili-
tære funksjoner på festningen, bla Forsva-
rets regnskapsadministrasjon,
Forsvarsmuseet og Hordaland heime-
vernsdistrikt. I tillegg har Forsvarets Mu-
sikkorps Vestlandet og Vernpliktsverket i
Bergen fortsatt sitt virke på festningen, og
dette gjør at det i dag er ca 150 militært
ansatte som har sitt daglige arbeid på
festningen.
Kilde: VIKIPEDIA

mailto:paske@broadpark.no
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KLUBBSAMARBEID
Sotra Rotary Klubb og Askøy Rotary Klubb samarbeider om
renoveringsprosjekt på Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar

Klubbene i distriktet blir stadig oppfordret til å samarbeide mer.  Det er mye å hente
fra samarbeid, - ikke minst kan det skape et større fellesskap om Rotarys hovedmål
og ideer.

Sotra RK og Askøy RK har diskutert samarbeid i flere presidentperioder.  Begge klubbene
arrangerer store yrkesmesser i sitt distrikt, vi har mange felles utfordringer og har møter i
kort avstand fra hverandre.  Spesielt har vi snakket om å satse sammen på et større, fel-
les internasjonalt prosjekt.   Vi begynte litt søkende og forsiktig med å invitere hverandre
til felles møter.  Vi hørte på andre klubbers erfaringer med ulike internasjonale prosjekter,
og sammenlignet med egne erfaringer.  Det ble snart klart at vi hadde en felles drøm om
et prosjekt som var stort nok til å involvere flere klubber og til å søke TRF midler.  Et pro-
sjekt som kunne utgjøre en forskjell!

For å gjøre en lang historie kort: Vi har funnet vårt felles prosjekt: Et renoveringsprosjekt
på Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar.

Vi har etablert et samarbeid med Internasjonal avdeling på Haukeland Sykehus, og sam-
men har vi nå finansiert og fått gjennomført fase 2 av prosjektet, - se artikkel om prosjek-
tet.

Våre erfaringer så langt er utelukkende positive.  Internasjonal avdeling på Haukeland Sy-
kehus styrer samarbeidet med hospitalet med profesjonell og sikker hånd, og vi ser at
hver krone kommer frem og skaper fantastiske resultater.  Arbeidet utføres av lokal entre-
prenør, og dette skaper etterlengtede arbeidsplasser på stedet.
Det er opprettet en styringsgruppe med to representanter fra hver klubb, og vi er nå i gang
med å planlegge hvordan vi kan finansiere flere renoveringsfaser på dette sykehuset.  Vi
vil søke TRF midler, - både District Grant og Global Grant, og vi er i dialog med to klubber
til som vil vurdere å involvere seg i prosjektet. Behovet for penger til renovering og vedli-
kehold er fortsatt svært stort, og vil være det i
mange år fremover!

Vi tar gjerne i mot henvendelser fra klubber, fir-
maer eller enkeltpersoner som ønsker å vite mer
og eventuelt bidra.

Styringsgruppen v/Eli Lexander

Askøy Rotary Klubb E-mail:  elex@online.no
For øvrig består styringsgruppen av:
Sigurd Hope - Sotra Rotary Klubb
E-mail:  sigurd.hope@bkkfiber.no
Anja-Rose Strohmaier - Sotra Rotary Klubb
E-mail:  anja@interinst.no
Asbjørn Asbjørnsen - Askøy Rotary Klubb
E-mail:  asbjorn.asbjornsen@gard.no

Les om prosjektet på de tre neste sidene.

mailto:paske@broadpark.no
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Før

Etter
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Samarbeidende representanter fra

Haukeland Sykehus, Askøy RK og Sotra RK

Før

Etter
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Web og IKT

Oppgradering av vår web-plattform er under forberedelse, men det vil ta litt lenger
tid enn antatt. Årsaken er formaliteter NORFO skal avklare internt.
Vi regner med å kunne gi mer konkret informasjon om framdriften etter
Vårmøtet 4. april.

ENDRINGER I SONE 16
1.juli 2015 blir Litauen eget distrikt med distriktsnummer 1462
2 år etterpå, 1.juli 2016 deles distrikt, og Polen blir eget
distrikt med distriktsnummer 2231. Ukraina og Belarus blir samtidig
eget distrikt med nummer 2232.

RASKERE RAPPORTERING
Fra 1.januar skal nye og sluttede medlemmer rapporteres innen 30
dager. Det er klubbens sekretær som er ansvarlig for at så blir
gjort. Rask og riktig rapportering gjøres i det norske medlemsnett
som automatisk går over i Rotarys system. (Ble samkjørt i 2012-2013).
Sen rapportering fra klubbene kan gi feil når kontingenten til RI skal
sendes inn, derfor er det viktig med rask rapportering og korrekt
informasjon.

Nytt fra NORFO

mailto:paske@broadpark.no

