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GUVERNØRENS MÅNEDSBREV JUNI 2014
Kjære Rotary-venner!

Mitt siste guvernørbrev – det er derfor med stor ydmykhet jeg nå taster en hilsen til D2250
på ”klaviaturet”.
Året 2013-2014 har rett og slett vært fantastisk. Jeg har hatt så store og gode opplevelser
i møte med dere som både gjemmes i min lille notatbok og i hjertet. Tusen takk for all den
vennligheten og gode Rotary-ånden dere har utvist. Jeg tenker at dere alle er vidunderlige
ambassadører for organisasjonen vi representerer. Derved kan dere også gjøre mange
medmenneskers hverdag lysere, både lokalt og internasjonalt. Jeg er umåtelig stolt over
hva D2250 representerer!
Mitt store mål om økt satsing på TRF har slått til – vi har omtrent doblet vår innsats.
TAKK!
Medlemstallet har holdt seg stabilt og omdømmet vårt tror jeg er blitt tydeligere – ikke
minst i den sørlige delen av distriktet. Igjen en stor TAKK!

Som dere skjønner er jeg inne i en takkerunde. Og da starter jeg først med de nærmeste:
troikaen Sigrunn (d-kasserer), Erling (d-sekretær) og Einar (DICO). Uten dere hadde alt
blitt et veritabelt kaos. Dere har holdt god styring med de riktige trådene, ikke minst med
den vennlighet og hjelpsomhet dere har utvist til alle som har henvendt seg til dere. TAKK!
Resten av klubben min, Bergen Sydvesten med president Gisela i spissen, har støttet
meg på alle måter både praktisk og med hjertevarme. TAKK!

Dernest er det distriktstyret med Veena, Johannes og Jostein. TAKK for mange gode
samtaler i møtene våre og alle gode råd jeg har fått på vegen. Vi har dradd lasset
sammen på en fin måte. Lykke til Veena med ditt guvernørår og stor takk til Johannes
som nå går ut av styret. Heldigvis har han tatt på seg en meningsfull oppgave med å
profilere aksjonen 10.000 Happy Birthdays i regi av Lærdal Global Health – som Rotary
støtter helhjertet. Mer om dette får dere vite på distriktkonferansen 26.-28.september.
Vi er så heldig å ha 6 fantastiske Assisterende Guvernører i D2250: Arne (AG1), Christin
(AG2), Odd Henning (AG3), Inger Johanne (AG4), Tore (AG5) og Jostein (AG6). Jeg vet
rett og slett ikke hvilket dekkende ord jeg kan bruke foran TAKK for den hjelpen,
inspirasjonen, imøtekommenhet og gode humør dere har utvist dette året. Maken til team
skal det godt gjøres å finne. Omsorgen og oppkomme av ideer som har ploppet opp i
løpet av min guvernørtid, har vært ganske utrolig. Stå på videre i samme linje, søk hjelp
og inspirasjon hos hverandre. Da vil vi få et sprudlende festlig distrikt – til glede både for
oss selv og andre.
Dernest en kjempetakk til Bernt og resten av hans TRF-team for innsatsen dere har gjort.
Medlemmene våre har fått god kunnskap om TRF og betydningen av at vi i vår rike del av
verden trår til med midler til Rotarys viktige satsingsområder.
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Ungdommene våre har en fantastisk mann i deg, Ove. Takk for at du enda en gang tar på
deg å være distriktets representant. Her må det satses stort – da kan organisasjonen på
sikt få mange nye medlemmer.

Carl har igjen tatt på seg 3 nye år som representant for Lovrådet - stor takk til deg også!
En stor TAKK til Torgalmenning RK som hvert år gjennomfører – ja jeg tør å si – landets
beste RYLA. Vi får flotte tilbakemeldinger fra ungdommer som har fått delta på
lederseminaret dere arrangerer i Bergen.
Jeg må også gi en varm TAKK til gutta boys i Stranda RK med Torstein i spissen for det
viktige arbeidet dere gjør med ShelterBox. Det er så fantastisk å ha folk - med det
pågangsmotet dere viser - med på Rotary-laget!
Til slutt en umåtelig varm TAKK til Per Ove som har laget Rotary i Vest. Håper dette
nettmagasinet vårt vil leve videre i samme gode spor – men klubbene må være flinke til å
sende inn stoff. Det er så mye spennende som skjer i D2250 som mange burde få
kjennskap til.

Mitt siste ønske til alle medlemmene i D2250 er at dere bruker Rotary-nålen så ofte som
dere kan. Vis at dere er stolt over organisasjonen vår, fremsnakk den for familie og venner,
ta i et tak for dine medmennesker, bygg på det gode kameratskapet i klubben din – og
gled deg over livet:

Dere må glede dere over livet hver
eneste dag, ikke vente til det hører

fortiden til med å oppdage at det var
en god tid!

- Sett ikke deres lit til kommende dagers lykke. Jo eldre man blir,
jo mer føler man at det å nyte øyeblikket er en

nådetilstand, en gyllen gave……

MARIE CURIE

Helt til slutt må jeg ha med følgende oppfordring:
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 er-

klært poliofritt, for eksempel i Syria. Klikk derfor også på www.endpolionow.org for oppda-
tering.

Ønsker dere alle en riktig god sommer!

Hilsen
Tove Kayser

DG2250 2013- 2014

Alle fortjener en blomst TAKK!
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PHF
Torgallmenning Rotaryklubb utdelte 2 PHF på sitt sommermøte 2.juni 2014.

Det var Haktor Øvrevik og Karin Ottzen som fikk denne utmerkelsen, som styret og
hele klubben sto bak. Disse to har på en utmerket måte synliggjort Rotary's formål

gjennom sin innsats for klubben og våre prosjekter, og de har på hver sin måte
bidratt sterkt til å utvikle vennskap og skape en god ånd i klubben.

Haktor Øvrevik er et av våre chartermedlemmer fra 1991.
Han var president i 1998-99, og har gjennom mange år ledet og utviklet RYLA-seminaret,
som TRK driver på vegne av vårt Rotarydistrikt.  Det har betydd mye som et bidrag for å
utvikle unge ledere, og for å skaffe inntekter som kan brukes videre i andre prosjekter.

Karin Ottzen har vært medlem i TRK siden 2003.
Hun har gjennom 8 av disse årene tatt på seg og utviklet sekretærarbeidet i klubben.
Selv om prinsippet i Rotary er at vervene skal rullere etter 1-2 år, har vi sett i vår klubb
den betydning kontinuitet og kompetanse på rett plass betyr.
Karin har gjort langt mere enn det vi kan forvente av en sekretær i klubben. Det betyr at
hun har oversikt over klubbens historie, at hun har samlet et arkiv, at hun har et inngåen-
de kjennskap til alle medlemmene, og at hun slik har fungert som en felles hukommelse
og pådriver under skiftende presidenter.
Når de begge nå ønsker avløsning fra sine verv som RYLA-leder og sekretær, for å
kunne bidra på annen måte i vår klubb, var det jubel hos alle over å kunne gi dem denne
påskjønnelsen.

Vennlig hilsen

Berit M. Andersen
President i TRK 2013-14

mailto:paske@broadpark.no
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BERGEN RK 90 ÅR – FEIRET STIFTELSESDAGEN 12. JUNI 2014
MED FLOTT FEST PÅ GRAND HOTELL TERMINUS.

Jakob Skarstein (93) åpnet festen med følgende prolog – som var litt omskrevet fra tidligere jubileer (1974,
1994,1999 og 2004)

Det var i merkeåret nitten-fem
I Illinois at dette frø ble sådd,
Og kimen slo rot og vokste frem
Var sterkere enn noen kunne spådd.
Det spredte sine røtter over kloden,
Og frukten ble så ubetinget moden

Og han som sådde frøet ble idolet,
En merkesmann i mer enn en forstand.
Han holdt sin fane høyt og dannet skole
På en ide som fenget og slo an.
Vel åpnet den for en drøm og vakre vyer,
Men stø og sikker kurs ble sindig satt,
Den fulgte fire strake avenyer,
Og mange glade vandrere tok trøstig fatt.

Paul Harris skapte vår bevegelse
All skepsis eller tvil til tross
Den ble – til vidstrakt vederkvegelse -
Et mål for deg og meg – for oss!
Dens motto ble – man sløyfet som de
eneste
Prefikset for- og nøyde seg med tjeneste!
Da faller ingen i en farlig felle:
Å tro at Rotary er til for Meg.
Nei, klubbens formål er det ideelle,
Og ”spørsmålsprøven” viser alltid vei.

Så da bevegelsen tok til å sprenge grenser
Og spredte seg fra land til land,
Sto døren åpen – selv for en bergenser,
Som fulgte kallelsen: Kom an, kom an!
Og den som følte dette ordet egge

Og tok sin fødeby
Fra Kristiania, var Trygve Wegge.
På gamle ”Norge” fant han livd og ly
For seg og alle Bergens-spissene
Som satt i salen under Bergsli-nissene.

Nå var den sådd, den illinoiske spire
I bergensk jord, hvor regnet drev
Og sent på året nitten-tjue-fire
Fikk denne Bergens-klubb sitt charterbrev,
Og dette ene frø kan faktisk framtre
Ved dette tideverv som velutviklet stamtre.

Så mangt kan høstes og så mangt erfares
I løpet av et medlemskap
Og hver av oss er ”primus inter pares”
Og får og gir litt mer
Og utgjør stadig vekk kvintessens,
Og nå når klubben skal jubilere,
Så bør vi minnes dem med reverens.
Ja, tenk på ”Bjarnene” - hva de må tåle
Av dyp hengiven- og takknemlighet
Hver gang vi hever glasset for å skåle
(mens innholdet blir bokført der du vet)
Ja, tenk på Johan Wilhelm, Calle, Conrad,
Som alle hevdet seg som guvernør,
Da kan vi fluksens fastslå at en sånn rad
Av gjæve jarler gir en klubb valør.
Og vi fant nok en vis og verdig vinner
Da Olav Harald fikk det høye verv.
I dag står veien åpen ”selv” for Kvinner (!)
Som ”guvernanter” å få ytt sin skjerv.
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Det frie fellesskap har vi fått del i
Og gode gledesstunder har vi nydt
Når den som yter legger all sin sjel i

Sitt ego, yrke og sitt glad-gemytt!
Så derfor ”lend a hand” til alle frender

Vi har Rotary aii verden rundt,
Og la oss rekke våre hender

til dem som skjebnen ikke har forunt
å kunne høste av de livsverdier

som er vårt dyre privilegium,
som lar oss lade våre batterier,

som gjør oss rike i en samlet sum.

Vi er en av mange klubber –
Også her i Bergen by –

En med mange gamle gubber,
men er fortsatt ung og ny!

Klubbens fordums dignitær-preg
Sitter heldigvis igjen!

Det skal blomstre, det skal leve
Gjennom alle edle mål!
Venner, la oss alle heve

Våre glass. Drikk klubbens skål!

Presang til klubben fra alle de sju ”barna”: EN SHELTERBOX I KLUBBENS NAVN!
President Nils Tore tar imot den fine gaven

Foto: Tor J. Samuelsen
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PH TIL TIDLIGERE AG JOSTEIN TJUGUM

DG Tove Kayser og AG Jostein By flankerer den stolte mottaker av PH, Jostein Tjugum.

På veg til Vårmøtet i AG6-området på Skei, stoppet AG Jostein By og DG Tove Kayser i
Førde for å overrekke PH til tidligere AG Jostein Tjugum for et flott arbeid som AG.
Jostein har fungert langt over den vanlige tiden som er 3 år og Distriktet er svært
takknemlig for at han alltid har stått på sin post.  På Vårmøtet 29.april opplevde vi at
samtlige presidenter og innkomne presidenter møtte. Det er en fjær i hatten til alle

klubbene i Sogn og Fjordane!

Knut Hanselmann nytt medlem i Askøy Rotary Klubb
Tidligere bystyremdlem i Bergen, stortingsrepresentant og ordfører i Askøy kommune, Knut
Hanselmann, ble tatt opp som nytt medlem i Askøy Rotary Klubb på klubbens sommermøte

den 26. juni.  Hansel-
mann er og kjent som en
ivrig og dyktig modellbåt
bygger.

President Magne Magnussem, Knut Hanselmann og fadder Per Ove Askeland

Dee Zee Ploeg bygget av
Hanselmann

mailto:paske@broadpark.no
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Stryn Rotary 40 år.
Selv om klubben hadde møter flere måneder før, regnes 4. januar 1974 som charter-
dato og det var Eid Rotaryklubb som var faddere.
Dagen startet med frokost for våre gjester på Stryn hotell. Deretter var det muligheter
for mailaurdag i Stryn sentrum der flere butikker hadde spesialtilbud for Rotarymed-
lemmer og deres familier.

Kl 1230 var det lunsj i Stryn kulturhus.
Påfølgende minikonferanse var samme sted kl 1330.

Innledere var professor Jørgen Amdam, medierådgiver Ida Håvik, fylkesdirektør for næring
Jan Heggheim og ordfører i Stryn Sven Flo.
Temaet som ble belyst var: Friviljug organisasjonsarbeid har gjennom tidene forma samfun-
net-ikkje minst i distrikta. I dag opplever vi at stadig fleire skriv frå seg ansvaret-seniorane
for framtida og juniorane for notida. Er denne ansvarfråskrivinga vår tid si”problemløysing”?
Skal alt i framtida organiserast av og via det offentlege? Er det i det heile muleg å tenke seg
ei slik løysing? Kva må til for at uløna, friviljug organisasjonsarbeid skal engasjere?
Mellom foredragene fikk en flott musikk av unge representanter fra Stryn Musikkskole.

Først ble også to Paul Harris Fellow nåler utdelt av distriktsguvernør Tove Kayser og presi-
dent Reidar Gjørven.
Arvid Hatledal fikk nål og diplom for sitt arbeid med turløyper i Strynområdet og Jon Ras-
mus Langeset Vik for sitt arbeid med å ta vare på gamle fotografier og filmer.
Australske Stephanie Wollard ble også presentert. Hun har jobba 8 år i Nepal for å hjelpe
fattige kvinner og tar nå masterutdanning i freds- og konfliktstudier i Uppsala etter å ha fått
stipend fra Rotary International.
Konferansen ble ledet av Arvid Karstad som var et av chartermedlemmene.

Ordfører Sven Flo hadde som sitt tema: Frivillighet- en kommunal oppgave.
Stryn og omegn har 125 ulike lag og organisasjoner, men en ser at det er vanskelig å re-
kruttere den yngre generasjon. Han la vekt på at de som hadde foreldre som engasjerte seg
også selv fortsatte engagementet. Men fortsatt var ildsjelene viktige for alt frivillig arbeid.
Det offentlige er ikke i stand til å ivareta det frivillige arbeidet, men bør i større grad legge til
rette slikt arbeid og stimulere det. Frivillig arbeid på ulike områder er også viktig for å øke
trivsel i og rekruttering til små bygder. Samhørighet, tillit og fellesskap er viktige verdier i
frivillighetsarbeid. Vi vil få ustabile samfunn uten frivillighet mente han.

Professor Jørgen Amdam hadde som tema: Frivillige og samfunnsutvikling.
Han påpekte fra Volda at det i løpet av de siste 40 år har vært en sentralisering, forgubbing
og spesialisering av frivillig aktivitet. Nå er det færre fellesarenaer og mer aktiviteter med
nære band til en selv, f. eks idrett når en selv har barn i den alder. Ego blir i større grad dyr-
ket. Han brukte Maslows behovshierarki for å illustrere noen av sine poenger. Han mente at
det var en økende forventning om at det offentlige skulle ta seg av mer av organisering og
administrering. Ungdom nå vil mer være sine egne entrepenører og med sterk fokus på
selvrealisering. Ofte er det innflyttere eller tilbakeflyttere som kommer med nye initiativ og
har ofte en større vilje til endring av det tradisjonelle. Kanskje butikken også skulle være
pub- var et eksempel. Det vi også ser klart nå i våre bygder er at innvandrere flytter inn og
ungdom ut til større sentra og byer.

Fylkesdirektør for næring Jan Heggheim hadde temaet: Korleis hjelpe til oppover?
Han gikk ut fra den nordiske samfunnsmodellen, med kunnskapsbasert verdiskaping, inter-
nalisering og to-delt økonomi. Den viktigste sektor har vært næringsaktivitet og nevnte Det-
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roit som et eksempel på hva som skjer når næringsgrunnlaget faller bort. Netthandel er en
ny utfordring for især sårbare små samfunn. Den tredje sektor som han omtalte frivilligheten
er en viktig faktor i holdningsskapende arbeid ved siden av familien som må på banen
igjen.. Kompetanse = kunnskap x ferdigheter x holdning. Med de utfordringer samfunnet
står overfor ikke minst med mange eldre i pleie og omsorgssektoren trengs det 300 000 nye
ansatte pleiere. De har vi ikke, og andre må steppe inn.

Vi synes å gå i retning av et mer egosamfunn både i idrett og organisasjonsliv og mener at
bedriftene er blitt mer horisontale og mindre vertikale nettverk. Mens samfunnsansvaret er
blitt mer preget av ildsjeler og kravene både til kultur og helse som før var viktige frivillig-
hetsoppgaver er nå blitt mer orientert mot det offentlige i kommune og stat.

Medierådgiver Ida Håvik som selv har vært utvekslingsstudent for Rotary i Australia hadde
som tema : Sosialt engagement. Generasjon X og Y , sosialt engasjement og frivillig arbeid.

X- generasjonen er de fra 1965- 1989, og Y-generasjonen de fra 1985 og fram til i dag.
Den største forandring er bruken av de sosiale medier. Gruppetilhørighet er i oppløsning og
det er en sterk individualisering. En vil velge livsløp selv .Det er sterkere internasjonalisering
og sekularisering. Istedenfor medlemsbasert aktivitet er det nå mer programbasert tilknyt-
ning. En vil ikke binde seg fast, men i perioder hvor en f.eks har barn i idrett eller annet vil
en gjerne engasjere seg. Hun mente det ikke var mindre engasjement blant unge, men det
er annerledes enn før. En ønsker direkte, personlig oppfølging, det skal være målorientert .
Hun utfordret Rotary til å utfordre ungdom i lokale prosjekt, selv om medlemskap ikke er det
viktigste. Viktigere er å kommunisere verdiene vi står for, for kjennskap gir ofte lidenskap!

Det ble en kort debatt etterpå som understreket mye av tendensen i foredragene. Klarer vi å
se den enkelte samtidig som vi lager strukturer som ivaretar administrering av fellestiltak
både for sterke og svake grupper i samfunnet?

Kl 19 var det middag på Stryn Hotell med inviterte gjester.
Ved siden av god mat var det hilsener av påtroppende distriktsguvernør Jostein By fra Før-
de, ordfører Sven flo, fra klubbene på Eid, Stranda, Ørsta og Songdal med gaver fra alle.
Ida Håvik holdt takketale for maten.
Deretter var det dans til Rett Vest med Bjørn Solum og Rolf Kobberstad.
Erling Tronvik

STRYN RK FEIRET SITT 40-ÅRS JUBILEUM I KULTURHUSET 10.MAI 2014
Stryn RK ønsket å sette fokus på det frivillige ar-
beidet hva det har betydd – og betyr – for opp-
bygging av vårt samfunn. Dette er et spennende
tema som er svært aktuelt i dagens Norge hvor
vi krever stadig mer at det offentlige skal fikse
det meste i vårt liv.
Klubben hadde hyret inn svært gode foredrags-
holdere, professor Jørgen Amdam fra høyskolen i
Volda, næringsdirektør Jan Heggheim fra Sogn
og Fjordane Fylkeskommune, mediarådgiver Ida
Håvik og ordfører Sven Flo. Diskusjonen gikk liv-
lig etter innleggene!

Temadagen var åpen for alle. Rotary fikk vist seg som et engasjert og aktuell organisasjon.
Vi ønsker Stryn RK lykke til med de neste 40 årene!
En tur til fagre Stryn anbefales på det varmeste!
Tove Kayser
DG2250—2013 –2014
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Rotarydag i Stavanger
ÅPEN ROTARYDAG MIDT I STAVANGERS HJERTE

”Dere er grådig heldig med været”, sa distriktsguvernør Tove Kayser under åpningen
av Rotarydagen i Stavanger. Og det hadde hun rett i Arrangørene hadde tatt forholds-
regler med parasoller over klubbenes stands og scenetak, men solen skinte uavbrutt

mens Rotary var i sentrum.
Fra kl.11.00 lød fengende korpsmusikk fra Hillevåg seniorkorps. Rundt hele området hadde
sju rotaryklubber satt opp stands der de presenterte prosjekter: Hafrsfjord RK og Gandsfjord
RK fortalte om Rotarys ungdomssatsinger, stipender, utvekslingsår, RYLA, Summercamp
osv. Stavanger Vest RK konsentrerte seg om sitt utdanningsprosjekt for barn og ungdom på
Madagaskar, Stavanger RK om sitt skoleprosjekt for fattige barn i Kambodsja. Øyane RK
hadde med seg fire store motorsykler og fortalte om Rotary Fellowships. Det er i alt 54 slike
fellowships i verden, noe for enhver smak, fra sjakklubb via fuglekikking til musikk og motor-
sykkel.
Strand RK demonstrerte ShelterBox. Stavanger International RK viste både lokale og inter-
nasjonale prosjekter, for eksempel sanitærprosjekt for jenter i India og sin årlige golfturne-
ring på Sola.
Polio Pluss hadde egen stand, det samme hadde Lærdal Global Health som demonstrerte
fødselssimulator.
Kl.12.00 ønsket konferansier Jostein Soland
velkommen og varaordfører Bjørg Tysland Moe
gav oss gode ord og foretok den offisielle åp-
ningen. Deretter fulgte guvernør Tove Kayser
med motiverende Rotaryappell.
Så gikk det slag i slag fra scenen, med musikk-
innslag, orientering om Polio Pluss, med
beskrivelser fra massevaksinasjon i Bangla-
desh der mange tusen deltok og 18 millioner
ble vaksinert på 5 dager! Det var innslag om
ShelterBox, presentasjon av Lærdal Global
Health sitt store helseprosjekt for mor og barn der Rotary nå er samarbeidspartner. Det ble
folkedans og rett før kl.15.00 avsluttet AG Christin Landmark dagen, mens scenen bak hen-
ne var full av rotarianere med prosjektleder Siri Malmstrøm i spissen.
Alt gikk etter planen – det ble etter hvert svært folksomt på arrangementet vårt.
Resultat?
Rotary fikk virkelig vist fram sitt engasjement og mangfold denne dagen. Rotaryemblemet
var synlig i sentrum, ingen som gikk over Arneageren kunne unngå å legge merke til oss. Vi
fikk orientert om arbeidet vårt. Ingen brosjyrer var slengt på brostein da vi pakket sammen.

Arrangementet hadde en god indremedisinsk
virkning. Vi har fått nye venner i andre klub-
ber. Det var inspirerende å se så mange ro-
tarianere samlet. Vi som var sammen denne
flotte dagen ble inspirert til videre arbeid for
Rotary.
Vi lærte mye, hva som var bra, hva vi kan
gjøre bedre. Uansett, Rotary har så mye å by
på at vi bør gjøre dette igjen!

Utdrag fra ”observatør” Aslaug M. Nesets festlige opp-
summering.Foto: Tove Kayser
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Rotarydag i Stavanger

«No livnar det i lundar,
no lauvast det i li.....» her i Rotary  i AG1 og AG2 området.

AG1 omfatter klubber fra Sandnes og sørover Jæren og Dalane, og AG2 områ-
det omfatter alle klubber i Stavanger, Sola, Randaberg og Strand.

Hva er det som har «livnat i lundar» og «lauvast i li» her på Sør-Vestlandet.

Fellesmøte
I februar i 2013 opprettet AG2-området en arbeidsgruppe bestående av alle innkommende
presidenter pluss Rotaract.  Hovedhensikten var å lage en ressursgruppe og åpne for utvi-
det kommunikasjon og samarbeid mellom klubbene.  Dette arbeidet har båret frukter.  I fjor
vår bestemte vi oss for å invitere alle klubbene til et fellesmøte for alle klubbene på Sola
Strandhotell første tirsdag i november.  Det hadde aldri blitt gjort før, og det  ble en suksess
hvor 100 rotarianere deltok.  Vi hadde en flott foredragsholder, og gleden var også stor når
guvernør Tove Kayser takket ja til å åpne møtet.  Møtet ble avsluttet med god middag. Til-
bakemelding:
Dette gjør vi om igjen neste år og da sammen med AG1-området også.

Rotarydag

I høst – nærmere bestemt på et lørdagsettermiddagsmøte på Distriktskonferansen - ble det
foreslått å lage en Rotarydag i Stavanger. Som sagt så gjort.  Prosjektgruppe ble dannet
med prosjektleder og representanter fra mange klubber, og arbeidet med arrangementet ble
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Rotarydag i Stavanger
påbegynt senhøstes 2013.
Dato for Rotarydag 2014 ble
satt til lørdag 24. mai på Ar-
neageren i Stavanger – midt i
byens hjerte. Hovedhensikten
var å synliggjøre Rotary -
«Norges best bevarte hemme-
lighet». Og det greide vi! Rota-
rianere var synlige i sine blå
vester med Rotary-emblem.
Klubbene synliggjorde prosjek-
ter fra både nær og fjern; - Ro-
tary’s ungdomssatsing, Fel-
lowship med motorsykler, ut-
danningsprosjekt, skolepro-
sjekt for fattige barn, sanitær-
prosjekt, fødselssimulator,
Shelterbox, Polio Plus m.v.  En
virkelig bred og innsiktsfull pre-
sentasjon fra klubbene. Et
mangfold av brosjyrer ble delt
ut og synliggjorde Rotarys om-
fattende arbeid.  Her var sce-
neprogram fra kl 1200 til 1500
med offisiell åpning av både
varaordfører og distriktsguver-
nør, musikkinnslag, oriente-
ringer om Polio Pluss, Shelter-
box, Laerdal Global Health og
avslutning med en feiende fol-
kedansgruppe. Både logistikk
og programledelse var utmer-
ket.

Tilbakemelding
«Et slikt arrangement krever
forberedelser, nøye planleg-
ging og god logistikk.  Alt gikk
etter planen!  Rotary-emblemet
var synlig over sentrum, og
ingen som gikk over Arneage-
ren den formiddagen kunne
unngå å legge merke til oss.
Vi fikk orientert om arbeidet

vårt. Sceneprogrammet fanget oppmerksomheten til mange. Dette var et fellesprosjekt mel-
lom klubbene og AG-områdene.  Det var kjekt å jobbe frem noe i fellesskap, men det for-
plikter. Vil vi gjøre det om igjen?  JA. Vi ble inspirert til videre arbeid for Rotary som har så
mye å by på.» (Utdrag fra Aslaug Neset, president i Stavanger RK,  i hennes evaluering av
Rotarydagen.)

Guvernør Tove Kayser hilser!
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«Happy Birthday»-marsj rundt Mosvannet 5. mai og
konsert 11. juni i Stavanger – aksjon for å redde liv.

I samarbeid med bl.a.
Rotary, arrangerte Laerdal

Global Health 5. mai en
marsj med diverse stands

rundt Mosvannet i Sta-
vanger.  Formålet var å
informere og samle inn

penger til aksjonen
«Happy Birthday».  Føl-

gende sitater fra Laerdal
Global Health’s brosjyre

om aksjonen gir et inn-
blikk om hva det dreier

seg om:

«I Norge, som er ett av verdens tryggeste land å føde i, regnes fødselsdagen som en gle-
dens dag.  I verdens fattigste land er situasjonen en ganske annen.  Der dør 280.000
mødre og 2 millioner spedbarn i forbindelse med fødsel. Hvert år.  De fleste av disse live-
ne kan reddes dersom en jordmor med rett opplæring, utstyr og oppfølging er til stede ved
fødselen...........

Risikoen for at en kvinne vil dø i forbindelse med fødsel er nesten 200 ganger høye-
re i forhold til Norge........

Med kr 1000 kan den internasjonale jordmorforeningen (ICM) lære opp en jordmor til
å redde ett ekstra liv.  Laerdal Global Health har satt seg som mål å samle inn kr 10 millio-
ner for å bidra til at minst 10.000 liv kan reddes i Malawi og Zambia.»

Laerdal Global Health er et non-profit selskap under Laerdal Medical, som er kjent for sine
hjertestartere og Anne-dukker over hele verden. Deres motto er «Save Lives». Til dette
prosjektet har de utviklet en fødselssimulator. Veldig enkelt.  Veldig virkningsfullt. Innsam-
lede midler går uavkortet til prosjektet, og Laerdal Global Health dobler beløpet som blir
samlet inn.
Til denne aksjonen ble Rotary invitert som partner i februar/mars.  I tillegg til å delta på
marsjen rundt Mosvannet mandag 5. mai på den internasjonale jordmordagen, skal Rota-
ry også avholde en appell fra scenen på en veldedighetskonsert som aksjonen arrangerer
i Stavanger Konserthus onsdag 11. juni.  Ved begge anledninger har vi fått anledning til å
promotere Rotary og informere om hvorfor vi støtter dette prosjektet. Laerdal Global
Health hadde også egen stand på vår Rotarydag den 24. mai.
«Happy Birthday»-prosjektet støttes 100 % av distriktsledelsen i Distrikt 2250 idet prosjek-
tet passer perfekt inn i et av The Rotary Foundation’s seks fokusområdet som gjelder
«Mor og Barn».  Prosjektet er unikt i og med at det er mulig å redde så mange nyfødtes
og mødres liv ved hjelp av relativt enkel og tilpasset opplæring.
«Det er vel fagre stundar,
når våren kjem her nord –!
Vi føler oss revitalisert i våre to AG-områder denne våren, og det gode arbeidet fortsetter
til høsten. Rotarianere gir – men får så tifold tilbake.
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Stavanger, 03.06.14.
Christin Landmark

AG2 – Distrikt 2250
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FREDSTUDENT STEPHANIE WOOLLARD FRA AUSTRALIA
BESØKTE BERGEN 9.-13. MAI 2014.

Stephanie tar master i fredsstudier ved Uppsala Universitet. Jeg traff henne på distrikts-
konferansen for D2350 i oktober 2013. Det ble et fantastisk møte med en ung dame som i
løpet av 8 år har hjulpet 800 kvinner i Nepal til et bedre liv. Hun hadde ikke vært i fjellandet
Norge, så hun ble selvfølgelig sporenstreks invitert til Bergen.

Jeg anbefaler alle til å se på prosjektet ”Seven Women” på hjemmesiden
www.sevenwomn.org – la deg inspirere – og bli overbevist at et enkelt menneske kan
utrette store ting.
Stephanie fikk se Vestlandet i sin beste skrud da hun var med på turen til Stryn RK sitt 40-
årsjubileum.
Vel tilbake til Bergen fikk hun treffe vår egen fredsstudent, Turid Reksten. Jeg skulle unt
dere alle å ha vært med på møtet mellom disse to engasjerte damene som vil gjøre en for-
skjell i denne verden.
Stephanie fikk også delta på Vårmøtet i AG5 området og besøkt Bergen Sydvesten RK.
Begge steder gjorde hun sterkt inntrykk på tilhørerne.

Øverst: Stephanie, Tove og Turid med verdens vakreste
by i bakgrunnen.
Nederst: Gjester må selvfølgelig få sydvester når de
besøker Bergen Sydvesten RK.

Foto: Tove Kayser

På Vårmøte i AG5-området
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“My Goal in Life?  I will fight Poverty!  After my studies I would like to come up with
developmental projects within the community in order to help fight poverty from all
corners that is social, economic and political!”

Det er Tom Omondi Okoth som sier dette til sine sponsorer I Ask-
øy Rotary Klubb.  Tom vet hva han snakker om.  Han har kjent
fattigdom på kroppen hele sitt liv.  Han ble forlatt av sin mor som
baby og vokste opp i svært fattige kår hos sine besteforeldre i en
landsby i Kenya.
Det var lite mat og klær, dårlige hus og mye sykdom.  Heldigvis for
Tom var det en norsk misjonsstasjon i nærheten av denne landsbyen.
Der fikk Tom hjelp til å komme gjennom grunnskolen, og etter mye
strev også videregående skole.  Tom viste seg å være en meget flink
elev til tross for dårlige ytre forutsettinger, og han klarte mot alle odds
å komme inn på Lake Institute of Tropical Medicine i Kisumu i Kenya.
Det var her i Kisumu  at Eli Lexander fra Askøy Rotary Klubb traff Tom

for første gang i 2004.  Han var da en spinkel ung mann
på 24 år med tannverk, som ikke visste hvordan han
skulle klare å betale tannlege, skaffe seg nok mat, - eller
klare å fortsette på instituttet.  Begge besteforeldrene
var nettopp døde og han sto helt alene.
For å gjøre en lang historie kort:  Eli Lexander og noen
venner bestemte seg for å hjelp Tom.  Han fikk både
tannlegehjelp og mat samme dag, og så la de en plan
for hvordan de skulle klare å hjelpe Tom frem til en ut-
dannelse.  Allerede da var målet hans klart: Han ville
drive hjelpearbeid. Du kan lese resten av Toms historie

i Rotary i Vest for oktober 2013.  Her er del 2.

Tom kom fra Kenya

FRA KENYA TIL ASKØY
Askøy Rotary Klubb hentet Tom på besøk i to uker.

Askøy Rotary Klubb har sponset utdanning og datautstyr for Tom.  Nå er han ferdig utdannet og har
krevende eksamener bak seg.  Nylig kom han - etter invitasjon fra klubben - på besøk..  Det ble et
varmt møte mellom Tom og klubbens medlemmer der Tom først og fremst ville takke for hjelpen.  I to
uker ble han nærmere kjent med
flere av klubbens medlemmer gjen-
nom turer og reiser rundt om på
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vestlandet.
Selvsagt ble vertskommunen grundig presentert både fra land og sjø (fiskelykken var imidlertid ikke
god).
Bergen ble presentert både fra Fløyens topp og gjennom historisk gatevandring.  Vestlandet og lan-
det for øvrig opplevde Tom blant annet gjennom turen ”Norway in a nuttshell”, og hyttetur til Har-
danger.

Tom rakk å være tilstede på to klubbmø-
ter.  Da han reiste hjem igjen var han full
av inntrykk og opplevelser, og med seg
tilbake hadde han tre kofferter full av bar-
neklær, barnesko, tannbørster, leker, pen-
ner og lignende til utdeling i den fattige
landsbyen hans.

Askøy Rotary Klubb har allerede bestemt
å holde kontakten med Tom og vil hjelpe
han i arbeidet med å bedre forholdene i
landsbyen hans.  Dersom andre rotariane-
re kan tenke seg å bidra kan Eli Lexander i
Askøy Rotary Klubb gi mer informasjon.:
elex@online.no

Per Ove Askeland
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