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Vel gjennomført første halvår av  
Rotaryåret 2018-19! 
 

Dagene går fort! Et halvt Rotaryår er unnagjort – og det har gått 
fort! Noe har vi fått til gjennom dette halvåret, men mye arbeid 
gjenstår for å ta distriktet og klubbene videre, til beste for med-
lemmene og klubbarbeidet. 
Det er nå over et år siden Barry Rassin kunngjorde slagordet 
«Be The Inspiration», med en logo som representerte solen 
over Bahamas, vannet 
som knytter oss alle 
sammen og miljøtrusse-
len med stigende hav 
overflate. For  

Odd-Henning Johannessen fra Karmøy RK, som 
er påtroppende Distriktsguvernør (DGE) er forbe-
redelsene til neste Rotaryår allerede i full gang. 
Han (m/frue) har vert i San Diego for guvernøropp-
læring.  På International Assembly har de vært 
sammen med alle andre Rotary  guvernører fra 
hele verden. 
 

Klubbesøkene. 
 

En av de mest tidkrevende oppgavene distriktsguvernøren har er å besøke alle klubbene i 
distriktet minst en gang i løpet av Rotaryåret. Men det er også hyggelig og givende oppga-
ve. Jeg har så langt rukket å besøke 44 av de 46 klubbene i distriktet (2 besøk utsatt til i 
mars). Jeg har hatt gleden av å bli kjent med Rotarianere over hele det lange og kronglete 
distriktet vårt – fra Stryn og Nordfjordeid i Nord til Lund og Sokndal i sør. Jeg har fått en 
god oversikt over driften i klubbene, og deres suksesser og utfordringer.  
Et fellestrekk er utfordringer i forbindelse med medlemsutvikling, så på det feltet må det 
arbeides systematisk i alle klubbene. Vi har alle en viktig jobb å gjøre på medlems- og 
klubbutvikling fremover. Dette er noe jeg som Guvernør vil følge opp. Klubbpresidentene 
må, sammen med sin innkommende president, ha fult eierskap til dette i klubbene. Hver 
klubb må sette seg ned og lage en flerårig strategiplan for hvordan dette kan utføres best i 
si klubb. 
 

Mangfoldet i Rotary-klubbene. 
 

Det måtte en rettssak i USAs høyesterett til før RI-styret aksepterte kvinnelige medlemmer 
i Rotary, men i 1987 kom kvinnene inn i Rotary. I dag har Rotary 260 000 kvinnelige med-
lemmer, men de utgjør fremdeles bare 22% av medlemsstokken. Men husk at i verden er 
det ca. 50 % kvinner. I 1995 ble åtte kvinner de første kvinnelige distriktsguvernørene i 
Rotary. I 2008 fikk RI sitt første kvinnelige styremedlem (RI Board of Directors), og i 2013 
ble en kvinne visepresident i RI, den første kvinnelige sådan. Neste Rotaryår vil to kvinner 
ta plass i styret til RI, og i Rotaryåret 2020-21 vil det være 5 kvinnelige styremedlemmer. 
Det er nå over 30 år siden kvinnene kom inn i Rotary, men ennå er det langt igjen til 
kjønnsbalanse i Rotaryklubbene. Men det går stadig framover. Internasjonalt er i dette Ro-
taryåret 25 % av klubbpresidentene kvinner, og det er 21 % kvinnelige distriktsguvernører. 

 

 

DGE Odd Henning Johannessen (nærmest) sammen 
med innkommende RI president m. frue. 
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Vi må gjenspeile samfunnet vi bor i og ta i mot det mangfoldet kvinnene gir klubbene. Det-
te gjelder også flerkulturelle. Sammen vil kvinner, flerkulturelle og ungdom gi klubbene 
mer vitalitet, nye ideer og nye ledere. Det er en utfordring å lykkes med medlemsrekrutte-
ring, men rotarianere er jo vant til utfordringer! Mangfold gjør Rotary mer levende og vil 
bidra til å utvikle klubber og medlemmer. Vi har behov for kvinner. Vi har behov for flerkul-
turelle. Vi har behov for ungdom. Vi har behov for å bli utfordret. Sammen vil dette vitalise-
re klubbene. 
 

Rotarys Internasjonale sommerleirer. 
 

Ungdomsutvekslingen er blant det viktigste arbeidet Rotary gjør. I tillegg til utenlandsopp-
hold av et studieårs varighet, arrangerer  Rotary hvert år også Internasjonale sommerlei-
rer av en-to ukers varighet, for ungdom i samme aldersgruppe. Det er nå på tide at klub-
bene gjør dette kjent for norsk ungdom som vil reise på slike sommerleirer i utlandet som-
meren 2019.  
 

 Vi er nå over halvveis i Rotaryåret. 
 

Det er nå vi må trekke i trådene for å nå de målene vi har satt for året. Har klubbene state-
gier for dette rotary-året så er det viktig å ta tak i disse nå. Jeg har vært gjennom en inter-
essant, lærerik og morsom høst. Jeg har lært mye om Rotary i denne tiden og mer skal 
oppleves og læres i det halvåret vi har foran oss. Jeg ser fram til en vår med nye aktivite-
ter hvor jeg igjen skal møte venner i Rotary, som jeg ikke har møtt tidligere. 
 

PETS 2019, 8. – 10. Mars 
 

Det er nå 3 uker til innkommende klubb-presidenter og – sekretærer møtes på Hotell  
Maritim i Haugesund. PETS eller President Elect Training Seminar er obligatorisk opplæ-
ring for alle klubb-presidenter. Som i fjor inviteres også alle klubbsekretærer til å delta for 
at klubbene skal være best mulig «skodd» for det nye Rotaryåret 2019/20.  Jeg er sikker 
på at dette blir et nyttig og hyggelig seminar for alle involverte, og jeg gleder meg stort til å 
få treffe alle som skal inn i nye roller i sine klubber. 

 

Vennlig hilsen 

Arild 

 
 
  

 



Månedsbrev for Distrikt 2250.  Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (poaskel@gmail.com) 

4 

     

Tradisjonen tro hadde klubben sitt første møte mandag 7 januar med temaet  
 "JULEPRESANGEN DU IKKE TRENGER" 

 
Også i år ledet på en suveren og festlig måte av klubbens første president  
Jan Anders Søyland (bildet). Jan Anders påsto at han som gutt var meget flink til å finne  
ut hva som var i pakkene under juletreet bare ved å "trykke og kjenne på pakkene". 
Før møtet begynner leverer medlemmene inn pakkene. Vi sier kort til Jan Anders hva  
som er i pakken. 

 
Så begynner han å auksjonere pakkene. 
 

Han kjenner/klemmer og forteller hva han mener er i pakken, og vi begynner å gi  bud  
Høyeste bud får pakken, og nå kommer høydepunktet…. 
Alle  må åpne pakken medlemmene får se innholdet, vi forstår fort at vi IKKE skulle ha 
stolt på auksjonarius, de aller fleste blir lurt, men alle får en sunn og god latter. 
 
 

Dette er - etter min mening - et av årets høydepunkt 
  
 

Vi blir kvitt en presang vi  ikke trenger - vi får alle en god latter og vi går alle hjem med en 
god følelse av at vi har gjort noe godt. 
 

I år fikk vi inn  kroner 8200.- 
 

Pengene skal ikke gå til klubben, men bestyrelsen bestemmer  hvem vi skal støtte dette 
året 
 

Dette er Rotary på sitt beste! 
 
 
 
 

Hilsen 
Egil Jørgen 
PDG x2 

 

 

Tradisjonen tro i Bergen Vest 
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Velkommen til PETS    8. - 10. mars 
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       OPPFORDRING - BESØK ANDRE KLUBBER  

 

  
 
 

 

Besøk din Rotaryfamilie i innland og utland! 
 

Er du medlem i en Rotaryklubb, er du del av en stor familie - Rotaryfamilien! Det 
betyr at du har mange du kan besøke på dine reiser både innenlands og utenlands. 
 

Mange av oss er på reise, både i jobb og privat. Dersom du bruker appen Rotary Club 
Locator, kan du finne ut om det er en rotaryklubb i din nærhet og når og hvor den lokale 
klubben har sine møter. Kanskje møtet er akkurat på hotellet der du bor og samme kveld 
som du er der! 
 

Selv har jeg hatt gleden av å besøke mange klubber, også i mitt lokale nærområde. Alltid 
blir jeg tatt vel i mot, og mange interessante mennesker har jeg møtt og gode tema har 
jeg fått belyst. I tillegg har jeg fått med meg gode ideér som jeg har kunnet ta med meg til  

min egen klubb Karmøy Vest Rotary klubb. 
 

På mine reiser til Kina har jeg besøkt klubbene i Beijing og Shanghai. Første gang jeg  
besøkte klubben i Beijing, hadde jeg med en av mine kinesiske venner for å sikre meg at 
jeg ville forstå alt som ble sagt. Det var helt unødvendig. For der var det ingen kinesere. 
Alle som var der, var fra andre land, men hadde arbeid i Beijing, som meg selv. Og alt 
foregikk på engelsk, bortsett fra firespørsmålsprøven som ble framsagt både på engelsk 
og kinesisk. Etter hvert har det i samme klubb også blitt med folk med kinesisk bakgrunn, 
da helst dem som har statsborgerskap i et annet land og er flyttet tilbake til sitt opprin-

nelige hjemland for å arbeide.  
 

Fra mine besøk til Beijing Rotary Club har jeg tatt med meg programposten ”Happy Mo-
ney” til min egen klubb. Noe regnskapsfører i min klubb var meget tilfreds med. Alle som 
har noe hyggelig å fortelle: at de har blitt bestefar/mor,  har lyktes med et prosjekt, truffet 
en gammel venn osv., får fortelle om det og kvitterer med å legge noen penger oppi 
klubbkassen som står framme. Godt for klubbkassa og godt for vennskapet i klubben. Det 
er ved å dele opplevelser med hverandre at man blir et fellesskap. 
 

 

Bilde 1: utveksling av vimpler. Bjørn Rismyhr AG3 i Distrikt 2250 til venstre.  
Til høyre: presidenten i Altea Rotary Club 
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                                OPPFORDRING…….  

  

   

 

 Klubben i Shanghai var lik klubben i Beijing på den måten at der ikke var kinesere, men 
utlendinger med arbeid i byen eller området. Der sikret kassereren penger til klubben også 
ved å bøtlegge medlemmene i all vennskapelighet. Bøter ble delt ut for manglende slips, 
manglende Rotarynål, at man kom for sent, snakket for mye, eller for lite mm. Og alle be-
talte ”boten” med et smil. Denne ordningen skjønte jeg fort at det neppe var lurt å innføre i 
egen klubb. 
 

Siste klubb jeg har besøkt i utlandet, var i Altea på Costa Blanca, Spania. Det var en liten 
klubb, men desto mer hjertelig. Kveldsmøte med treretters middag og god vin. Språket var 
heller ikke noen vanskelig selv om spanjoler ikke ofte er flinke i engelsk. For noe spansk 
kan jeg selv. Og hellet var med meg fordi der var et medlem med opprinnelse i Sverige 
som kunne tolke det jeg ikke forsto.  
 

I Altea Rotary Club som i Beijing og Shanghai, fikk jeg fortelle noe om egen klubb.  
Vimpler ble utvekslet og alt ble foreviget på bilde. 
 
 

Min oppfordring er derfor:  
 

Besøk dine Rotaryvenner både innenlands og utenlands. Det er en meget hyggelig opple-
velse. Gjerne lærer du noe som du kan foreslå for din egen klubb, gjerne får du gode ven-
ner. Ta gjerne med din klubbvimpel for å utveksle den med klubbpresidenten i klubben du 
besøker. Det er alltid populært. Rotarynålen bør du ha på jakkeslaget (uansett), gjerne 
også et medlemsbevis (absolutt nødvendig i utlandet etter min erfaring). Få gjerne med en 
bekreftelse på at du har vært på klubb-besøk (blir sjelden utskrevet), men bilder er god 
nok bekreftelse på frammøte om du vil ha det registrert i egen klubb. Og en ny klubb-
vimpel har du fått med deg til din egen klubb! 

 
 
 
 

God tur og lykke til med besøket! Dine Rotaryvenner venter på deg!  
 

Bjørn Rismyhr, AG3  

Bilde 2: Fra middag i Altea Rotary Club, Costa Blanca, Spania 
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FIN MARKEDSFØRING AV ROTARY 

Mange barn fikk sko og klær fra Askøy RK og sponsorer 

 

I Norsk Rotary Håndbok fra 2015 står det et bilde av PDG (RID 2014-16) Per 
Høyen fra distrikt 1461 i Danmark. Han står ved siden av sin bil med  
Rotaryskilt og markedsfører dermed Rotary hver gang han kjører bil. 
 
Det samme gjør AG 3 i Distrikt 2250 Bjørn Rismyhr når han kjører rundt i sin 

Mercedes GLE 500. Bjørn Rismyhr er medlem av 
Karmøy Vest Rotary klubb. 

 

I fjord ble 1600 nye personlige bilskilt sendt ut i Norge. 
Ett av de til Bjørn Rismyhr i Ko-
pervik. Han benyttet mulighe-

ten til å sette fokus på klubben 
som står hans hjerte nærmest,  
nemlig Rotary. 

For de fleste på Karmøy er han 
mest kjent som fastlege på Åkra, 
men en stor del av tiden hans 
vies også til Karmøy Vest Rotary 
klubb. Derfor var det ikke tilfeldig 
at det var Rotary som sto i fokus 
når Rismyhr byttet ut det vanlige 
bilskiltet med et personlig et. - Jeg 
synes muligheten var artig, men 
det er noe med det å velge hva 
som skulle stå på skiltet. Jeg er 
veldig aktiv i Rotary, og da ble det 
slik.  
Når folk ser skiltet så begynner de 
kanskje å lure og spør hva Rotary 
er for noe. Da har du mulighet til å 

fremme det du er opptatt av, for-
teller Rismyhr om stuntet. Han 
har i flere år vært svært aktiv i 

Karmøy Vest Rotary klubb og er idag assisterende guvernør på vestlandet. Ideen til bil-
skiltet fant han i klubbens håndbok. - Det som i utgangspunktet satt meg på ideen var et 
bilde jeg så i Norsk Rotary håndbok. Der sto en danske vedsiden av bilen sin, og den bi-
len hadde Rotary-skilt. Så tenkte jeg mon tro om skiltet er ledig i Norge, og det var det 
faktisk. Det hadde jeg aldri trodd, smiler fastlegen. Du var aldri inne på tanken om å ha 
lege på skiltet? - Nei, det var aldri tanken. Da hadde du ikke fått fred, ler Bjørn og tilføyer: 
- Men det jeg derimot tenkte litt på var det kinesiske ordet for akupunktur. For det har jeg 
drevet med i alle år, men jeg lot være.  
 

Siden januar har koperviksbuen kjørt rundt med det nye bilskiltet, og det å bli gjenkjent er 
ikke noe han skremmes av. - Du blir alltid kjent igjen når du har et spesielt skilt. Det er et 
valg du tar. Da må du være forberedt på å stå for det du markedsfører, smiler Bjørn: - 
Men jeg må jo om mulig være enda snillere når jeg er ute og kjører nå. 

Fra «Karmøynytt» 
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Flott ungdom med på RYLA 

 

..med sko for første gang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Trillinger, forbilder og talenter 

 
Trillingene Brage, Trygve og Eirik (i fødselsrekkefølge) Skorve Haugland (20), er tre  
målbevisste ungdommer med klare planer for fremtiden.  Alle tre er TAF elever ved  
Knarvik Videregående Skole, men har valgt forskjellig linje. Yngstemann Eirik, går TAF-
elektro og tar sikte på å bli automatiker.  I alle fall i første omgang, for med full studie-
kompetanse og fagbrev er veien åpen for videre studier innen elektrofag/automasjon.  Det 
er interessen for data og elektronikk som har ført til linjevalget.  Ellers dreier fritiden seg 
mye om biler og musikk. 

Trygve sier følgende: «Siden jeg  
kunne gå har jeg vært med pappa og  
farfar og jobbet praktisk, så at det  
skulle bli TAF-byggfag kom egentlig 
ganske naturlig. Videre stod det mel-
lom betong- og tømrerfaget, og det 
valget stod bedriften for. Heldal, som 
jeg er ansatt hos, driver med grunn og 
betong, og dermed ble det betongfag-
arbeider jeg skulle bli. Jeg storkoser 
meg i faget, og har ikke gruet meg til 
en eneste dag på jobb. Vi er utendørs 
året rundt, og jeg storkoser meg!”  

 

Trygve som er den mellomste hva 
angår fødselsrekkefølge, har i likhet 
med sine to brødre spilt i korps i 
mange år.  Nå er det imidlertid knapt 
med tid til fritidsaktiviteter.  Den tiden 
som er til overs går gjerne med til biler 
og skruing - også kjæresten da. 
 

Nylig ble Trygve kåret til Norges-
mester i betongfaget under Yrkes-
NM i Oslo i hard konkurranse med  
deltakere fra hele landet. 
 

Brage har i likhet med de to andre, vokst opp med mye praktisk arbeid sammen med far 
og farfar og også utviklet den samme interessen for biler (også Amcar) og motorsykler.  
 
Dette skoleåret skal krones med fagprøven i tømrerfaget.  Neste år er planen fagprøve i 
betongfaget.  Seinere blir det høyere utdanning.  
 

Innimellom har både Trygve og Brage planer om å gjennomføre førstegangstjeneste i 
henholdsvis marinen og luftforsvaret. 
 

Brage har nylig også høstet heder og ære på grunn av sin dyktighet som lærling.  Han ble 
kåret til årets lærling i tømrerfaget på Vestlandet. 
Felles for trillingene er at de ser for seg en fremtid som ledere på et eller annet nivå.    
 

Nå har alle tre fått plass på årets RYLA etter søknad fra Askøy Rotary Klubb og med  
støtte også fra Bergen Rotary Klubb og Bergen Sydvesten Rotary klubb.  Guttene gle-
der seg til seminaret og er og forberedt på et fremtidig medlemskap i Askøy Rotary Klubb.  
De deltok for øvrig på Askøy Rotary Klubb sin yrkesmesse den 24. januar. 
 

Det skal bli spennende å følge trillingene i årene som kommer.  Askøy Rotary Klubb  
ønsker lykke til videre. 
 

Per Ove Askeland 

 

 

 Fra v.: Eirik, Brage og Trygve.  Foran president Jonas  
Torsvik i Askøy Rotary klubb 
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Klipp fra klubber     

  
 

  

Stord Rotaryklubb 
Utdanningsmessa for Sunnhordland 2019 

 
23. og 24. januar 2019 arrangerte Stord Rotaryklubb Utdannings-
messa for Sunnhordland for 29. gang. Messa vart halden i lokala 
til Stord Idrettspark og kl. 09.00  
Onsdag 23.januar vart elevar og utstillarar ønskt velkomne av  
Presidenten i Stord Rotaryklubb Svein Kristen Bunes.   
 

Førebuinga til messa startar tidleg på hausten året før. Dette for å 
få eit best muleg samspel med skulane slik at elevane stiller godt 
førebudde når dei møter utstillarane på messa. Ymse saker vert 
diskutert, slik som oppgåver elevane skal  svara på til Stord Rota-
ryklubb i forkant av Utdanningsmessa ved rørande framtidig  
utdanning og yrkesval.  
 
 
 

Utdanningsmessa er det største arrange-
mentet Stord Rotaryklubb tek på seg 
gjennom året og krev deltaking av dei al-
ler fleste i klubben. Det er midlar frå gjen-
nomføringa av messa som dannar grunn-
laget for dei prosjekta Stord Rotaryklubb 
kan støtta lokalt og internasjonalt. 
 

Under kyndig leiing av Prosjektleiar  
Robert Halleraker legg medlemmene i 
klubben til rette og gjennomfører messa 
til glede for elevar på 9. og 10. trinn i ung-
domsskulen og elevar i vidaregåande 
skular frå Sunnhordlandsregionen. Her 
møter dei representantar frå ulike skule-
slag, store og små verksemder og høg-
skular/universitet for å skaffa seg informa-
sjon om fag og utdanningsvegar. 
  

 

Stord Rotaryklubb hadde informa-
sjonsteneste frå stand nr.1 ved 
inngangen til messeområdet.  
I tillegg til generell informasjon 
vedrørande  utstillarane vart det 
også gjeve informasjon til elevane 
om dei tilboda Rotary International 
har til ungdom.  
 

Kioskdrifta under Utdanningsmes-
sa var det Stord Inner Wheel som 
stod for. Dei hausta mange lovord 
for arbeidet dei utførte. 
 

Stord Næringsråd er ein viktig 
samarbeidspartnar under utdan-
ningsmessa og har årvisst halde 
miniseminar i  
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Klipp fra klubber     

 

 

 

tilknyting til messa. Onsdag 23.januar arrangerte dei eit miniseminar om Samar-
beid Skule – Arbeidsliv i Auditoriet i Stord Idrettspark. 
 

Til messa i år var det påmeldt om lag 2200 elevar og 57 utstillarar. I tillegg var det 13 
elevbedrifter, så kalla Ungt Entreprenørskap.  
 

Ved opninga var det song og musikk av to 
dyktige elevar frå Sveio kulturskule, Elena 
Eriksen Raudulov og Marie Tendeland.   
Varaordførar Jakob Bjelland helsa elevar og 
utstillarar velkomne frå Stord kommune.  
 

Den formelle opninga av messa stod Fagopp-
læringssjef Torbjørn Mjeldstad frå Hordaland 
Fylkeskommune for. Fagopplæringskontorert 
som han leiar, har ansvar for fagopplæringa i 
Hordaland og administrerer lærlingordninga.   
 

Guvernør Arild Dale i Distrikt 2350 bar fram 
helsing til elevar og utstillarar. 

 

Alle tre understreka kor viktig det var at elevane nytta hø-
vet til å skaffa seg informasjon frå skular og verksemder, 
som grunnlag for eige yrkesval.  
 

Kvart år vert det delt ut eit utdanningsstipend under op-
ninga av messa til ein person som held på med høgare 
utdanning eller som er yrkesaktiv og driv med utviklingsar-
beid. Det er eit krav at vinnaren har planar om å ha sitt 
framtidige virke i regionen vår. Storleiken på stipendet er 
35000 kroner og det er Sunnhordland Kraftlag (SKL) og 
Stord Rotaryklubb som sponsar stipendet. Stipendet vart 
delt ut av administrerande direktør John Martin Mjånes i 
SKL og gjekk til arkitekt  
student Ane Agdestein frå Stord.   
 

– f.v. Ane Agdestein, Svein Kr. Bunes og adm. dir. SKL John Mar-
tin Mjånes). 
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Ved opninga av messa vart det i tillegg delt ut følgande prisar: 
 
Beste stand 2018         - Stord Kommune.  
 
Beste skule for innleverte elevoppgåver 2018    - Nysæter Ungdomsskule 
 
Innlevert elevoppgåve 2018, uttrekt elev som vinn sykkel   - Eskil Bjerkreim, Skånevik skule 

 
 
 
 
 
 

Bildet:  
HR-leiar Stord  Kommune Annlaug Tenold 
 
 
 

Også i år vart elevane på tiande klas-
setrinn utfordra til å svara på elevopp-
gåver.  
 
Følgande elevar vart premiert: 
 

Nr. 1 – Malene Ahrens, Rimbareid skule; 
diplom og gåvekort på kr. 1500,- 
 

Nr. 2 – Emilie S. Furdal, Moster skule; 
diplom og gåvekort på kr. 1000,- 
 

Nr. 3 -  Natalie Sortland Kallevåg, Hilles-
tveit skule; diplom og gåvekort på kr. 
500,- 
 

Bildet: Vinnar av tekstoppgåva 2019 
Malene  Ahrens og utdelar Ole Grov                                                                                                                             
 

På dag to av Utdanningsmessa vart 
det, under leiing av rådgjevar Nina  
Østensjø, Atheno AS, delt ut pris til 
elevbedrifter, så kalla Ungt Entrepre-
nørskap. På messa var det i alt 13 elev
-bedrifter til stades. «Ungt Perspektiv» 
frå Bømlo Vidaregåande skule vart  
vinnar i klassen «Beste seljar».  

Verksemda er seks gutar som tilbyr marknadsføring for næringslivet på Bømlo. Det unge 
«reklamebyrået» har ungdom og  
studentar som målgruppe. Målet er å 
få dei unge attende til kommunen etter  
utdanning. I klassen «Beste Utstillar» 
vann «Urtehagen». Elevverksemda frå 
Restaurant og Matfag 1 ved Fitjar  
Vidaregåande skule, driv mellom anna 
med sal av urter. Premien til begge 
vinnarane var kr. 1000,- og dei to 
verksemdene skal no vidare til  
fylkeskonkurransen i Bergen i mars.              
                  

 

 

 

Bildet: F.v. Nicolai Onarheim Grønnevik, 
Mathias Sønstabø Stavland, Vebjørn  
Andreas Sele og Nina Østensjø. 
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Ungt entreprenørskap «Beste Seljarar» – «Ungt Perspektiv» frå Bømlo Vidaregåande 
skule.  

 

  
 
 
Ungt Entreprenørskap «Beste utstillar»  
- «Urtehagen» Fitjar Vdaregåande skule Restaurant og Matfag 1. f.v. Nina Østensjø, Vil-
de Karin Iversen og Ingrid Ersland Undheim.  
 

Stord Rotaryklubb er svært nøgde med alle dei flotte ungdommane som besøkte messa 
og interessa dei viste for dei ymse utstillarane. Det er også stor kreativitet og innsats som 
vart lagt ned i alle standane på messa.  
 
Tilbakemeldinga frå utstillarane var svært positive til måten messa vart gjennomført på og 
dei fleste gav uttrykk for at dei gjerne kjem tilbake neste år for å vera med og markera 30 
års jubileum for Utdanningsmessa for Sunnhordland. 
 
 
Per Inge Sætrevik 

 
 
 
 
 

 

 

f.v. Nina Østensjø, Vilde Karin  
Iversen og Ingrid Ersland Undheim   
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Karmsund Rotaryklubb - en aktiv jubilant  
 
Karmsund Rotaryklubb er inne i et aktivt jubileumsår, med medlemsvekst og mye offentlig 
oppmerksomhet.  Klubbens 25 års jubileum ble markert i november, med et utvidet klubb-
møte og etterfølgende middag på Scandic Maritim Hotel, med ledsagere, guvernør og presi-
denter fra naboklubbene tilstede.  

Karmsund Rotaryklubb har 45 medlemmer fra Haugesund og nabokommuner, omtrent like mange 
kvinner og menn. Klubben ble dannet da de to andre klubbene i Haugesund ikke åpnet opp for 
kvinnelige medlemmer, en situasjon som er den samme også i dag.  Klubben har i alle år hatt allsi-
dig aktivitet, med god tilgang på dyktige  foredragsholdere, bedriftsbesøk, kulturarrangement og 
jevnlige sosiale sammenkomster. Klubben har god dialog med naboklubbene i Haugesund og 
Karmøy, og deltar på fellesarrangementer. 
   
 I forbindelse med jubileet gikk klubben ut på Facebook og i Haugesunds Avis og ba publikum kom-
me med forslag til hvem som skulle få klubbens jubileumspris, gjerne på kandidater som i det stille 

gjør en uegennyttig innsats i 
lokalsamfunnet. Det kom 
inn mange forslag.  Valget 
falt på idrettsklubben Djerv 
1919 sitt HC lag/Helsesport 
v/Kjell Bjelland som verdig 
mottaker. Det ble ny medie-
oppmerksomhet da to ild-
sjeler fra klubben ble invitert 
på selve jubileumsfesten i 
november, for å motta en 
sjekk på kr. 10.000 fra 
Karmsund RK.    
- Det handler om å bli sett, 
sa Kjell Bjelland. Han var 18 
år da han mistet høyrear-
men i en kjøttkvern, omsko-
lerte seg, var med Lars 
Monsen på tur og tok initia-
tivet til den eneste fotball-
klubben i landet som har et 
tilbud til alle. 
  
Karmsund RK har i jubi-
leumsåret også vedtatt å gi 
oppmerksomhet til Lands-

foreningen for Pårørende innen Psykisk helse Rogaland. LPP er en pådriver for å styrke tilbudet 

 

 

Fra jubileumsfesten. Fra venstre Kari Brummenæs fra Karm-
sund med ektefellen Håvard Inge, som er med i Haugesund 
Sør RK, og Elin Ørn Toskedal.  

Karmsund RKs sekretær Geir Toskedal, som i januar havnet tilba-
ke på Stortinget, med sin frue Elin, og til høyre Tove Sternhoff i 
Karmsund og ektefellen Helge Vestbø 

Rolf Røed Enoksen, president i Karmsund Rotaryklubb overrakte jubileumsgave til Kjell 
Bjelland og Daniel fra Djerv 1919 sitt unike helsesportlag. 
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innen psykisk helsevern, ved en bedret kommunikasjon mellom brukere, pårørende, be-
handlere og myndigheter. Foreningen er lite synliggjort, med kun ca 3000 medlemmer på landsba-
sis, fordelt på 29 lokallag. Sannsynligvis finnes det kanskje 1,2 millioner pårørende til det som er 
en av de lidelser som berører flest i vårt samfunn. Etter å ha holdt foredrag for rotaryklubbens 
medlemmer, fikk foreningen i januar tildelt kr. 20.000, noe som fikk stor offentlig oppmerksomhet 
gjennom TVHaugaland og på Facebook.  Det arbeides nå med å få TRF-midler fra Rotarydistrik-
tet, slik at beløpet kan dobles.  Klubben er i ferd med å sette ned en prosjektgruppe  som kan hjel-
pe foreningen med profilering og annen støtte. 

 
Det kan ellers nev-
nes at mangeårig 
medlem og sekre-
tær i Karmsund RK 
i jubileumsåret, 
Geir Toskedal måt-
te pakke kofferten 
på kort varsel og 
reise tilbake til Oslo 
som stortingsrepre-
sentant etter regje-
ringsendringene i 
januar. Både under 
sin forrige periode 
på stortinget og 
ellers, har han hatt 
tid til å besøke bå-
de Karmsund og 
andre rotaryklubber 

som foredragsholder. 
 

Nå i januar kunne for øvrig den  
jubilerende rotaryklubben ønske fire nye reflektanter velkommen.  Nye medlemmer er jevnlig kom-
met til de siste årene. 

Karmsund Rotaryklubb har siden starten hatt faste møtelokaler hos SR 
Bank i sentrum av Haugesund, men har i løpet av i jubileumsåret flyttet 
sin faste base til byens  
største hotell Scandic Maritim.   

 

 

 

Tekst og foto: Reidar Risvold 

Siri Dyvik, lege, musiker og rota-
rianer deltar både i orkestre og 
rotaryklubbens arrangement. 

Karmsund RK støtter også Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Rogaland gjennom hele 
jubileumsåret. Fra venstre president Rolf Røed Enoksen, Arnhild G. Ottesen og Sandra Harriet Våge  
   fra LPP. 

T.h. Slik ser det ut på julebordet når medlemme-
ne  i Karmsund får inn penger til samfunnsnyttige 
formål.  
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 Samarbeid om Ungdomsutveksling. 
 
Gjennom flere av de siste år har vår klubb, Stavanger RK , 
funnet det vanskelig å engasjere seg i programmet for 
Ungdomsutveksling. Men i 2017 ble det etablert  et samar-
beid med Sola RK, Gandsfjord RK og Stavanger RK. Det 
førte  til at Maren Haukland  Roalkvam fra Klepp i fjor kun-
ne reise til  Belo Horizonte i Brasil, og de tre vertsklubbene 
her kunne ta i mot Maria Fernanda Coelho Torreão fra den 
samme byen. 

 
 Maria til venstre ved ankomst 
på Sola flyplass. Maren til 
høyre på besøk i slangepark i 
Brasil 
 
Samarbeidet synes å ha 
vært en suksess for alle 
involverte.  
Maren, en aktiv jente 
jente på 17, skriver utro-
lig flotte reisebrev fra 
Brasil, med vedlagte bil-
der, til de tre klubbene 
der hun forteller om sine 
opplevelser.  Et par ek-
sempler på dette fra brev 
i fjor høst.  
 

1)Jeg har allerede gått to uker på skolen. Vi startet allerede mandag 6. august. Skolen er 
ganske annerledes her. Vi starter kl 07.00, og er ferdig kl 12.30. På tirsdager og torsda-
ger har vi ettermiddagsskole. Da blir jeg hentet og spiser lunsj hjemme, for så å bli kjørt 
tilbake til skolen som er ferdig kl 1700.På skolen har jeg mange ulike fag: Biologica, geo-
grafia, historia, portugues, espanol, quimica, fisica, sociologia, educación fisica, literatura, 
arte og redeacao (et fag om å skrive tekster). Jeg har mange fag jeg ikke har hatt før som 
er interessante, selv om jeg ikke forstår så mye. Språket er veldig vanskelig, men jeg læ-
rer mer og mer for hver dag som går. For å huske mest mulig fester jeg også post-
it lapper på ulike gjenstander over alt på rommet mitt, med navnet på gjenstandene på 
portugisisk. 

 

2) Fotballtreningene på mandager og onsdager er med ca. fem andre personer og en tre-
ner som har drevet med fotball hele livet, og blant annet har jobbet i Cruizero. Fotballba-
nen ligger ved en skog, og på onsdag sist uke så jeg for første gang 5 apekatter sittende 
på gjerdet på fotballbanen og spise fra et banantre. Jeg har også begynt med dans. Jeg 
danser med Natalie og hostsøsteren hennes. Vi danser på et treningsstudio med 
en Brasiliansk danselærer. Vi lærer nye danser og trener litt. Musikken går mest i «funk» 
som er musikken de fleste ungdommer i Brasil hører på. Jeg spiller også håndball på sko-
len min. Jeg har spilt en kamp og vært med på noen treninger. Den ene kampen var mot 
en annen skole. Vi vant 7-1, og jeg scoret 2. Det er veldig kjekt nå når jeg kjenner de 
andre spillerne så godt. Ellers har vi startet med kurs i portugisisk imens Rotary har møte-
ne sine. Det hjelper på, men jeg føler at jeg lærer mest av å ha samtaler med andre. 
Hjemme hos host-familien snakker vi nesten bare portugisisk. Jeg klarer å ha en enkel 
samtale med foreldrene på portugisisk. Men det morsomme er at jeg glemmer norsk. Jeg 
merker bare nå når jeg skriver hvor mye eg må konsentrere meg, og når jeg snakker med 
familien min i Norge så strever eg litt med å alltid finne de rette orda.  
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Maren har tydeligvis funnet seg godt til rette, og er en god ambassadør for ungdom fra 
vårt distrikt og Norge. Og ikke minst har hun også funnet mange gode venner fra andre 
deler av verden som også er utvekslingstudenter i det samme distriktet i Brasil. 
 
Maria, som er 18 år, kom til Sola den 13. august, der hun ble møtt på flyplassen av alle 

vertsfamilier med barn, 
presidentene i klubbe-
ne Stavanger, Gands-
fjord, Sola.  
Maria går på St. Svit-
hun VGS skole i Stav-
anger der hun tar  
fagene språk, sam-
funnsfag, matematikk 
og økonomi. Det går 
bra selv om språkbar-
rieren er tilstede og 
undervisningen er på 
norsk. Hun mener selv 
at matematikk går det 
best med, da hun kan 
mye av det fra før. I 
faget økonomi har hun 
som del av undervis-
ningen i entreprenør-
skap dannet et firma 
med navn  

 

“Hjertevarme” sammen 
med 2 medelever. På 
skolen har de ikke noe 
spesiell norskopplæ-
ring så koordinator Pe-
ter Meyer, Stavanger 
RK, fant en løsning ved 
å melde henne på 
språkkurs ved Johan-
nes Læringssenter som 
tilbyr fremmedspråklige 
norskopplæring. 
 

Maria var først i verts-
familie hos Jarle Jo-
hannessen, (Sola RK). 
Fra 17.11.18 overtok 
Petra Humppila Nord-
bø (Stavanger RK), og 

fra 16.3.19 er Fiona Provan (Gandsfjord RK) siste vertsfamilie. I regi av Rotary har hun 
deltatt på Distriktskonferanse for D2290 i Lyngdal og på Distriktskonferanse for D2250 på 
Voss. Hun har også hatt en del fritidsaktiviteter; fjelltur på Bynuten, hyttetur til Randøy, 
seiltur på Høgsfjorden, teaterbesøk Romeo og Julie med Stavanger RK og vært på tur til 
Aberdeen med Petra Nordbø, som også skal ta henne med til sitt hjemland Finland i vint-
erferien. 
 

Maria har etter hvert god fremgang med «norsken», men til nyttår fant hun det nok lettere 
å sende oss denne hilsenen på engelsk: 

Klipp fra klubber     
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I came to Sirdal for my Christmas holiday and for the new year. I’ve had a good 
time here at the Christmas days. In the “lillejuleaften” I ate turkey, it was very good. In the 
“juleaften” I ate Finnish ham, because is a tradition in my host mom country and then after 
the dinner we opened the presents. In the Christmas day I ate “ribbe” and after this day I 
ate the  
famous “pinnekjøtt”. It was amazing that I had the opportunity to try all this Norwegian and 
Finnish tradition food. I loved this Christmas with snow. It was the first time in my life that I 
have been in a cold Christmas. Last week I had the opportunity to try ski cross country 
and downhill, it was really amazing. I’m exiting for the new year and for the nexts months 
of my exchange. I’m having a great time in Norway. I love my host family, the norwegian 

culture and the language. I hope that everyone had 
a good Christmas and I wish you all an amazing 
new year. Thank you for everything.  
 

Ungdomsutvekslingen som vi driver med gir tusener 
av ungdommer mulighetene til å møte mennesker 
fra andre land og kulturer, noe som igjen danner 
grobunn for en livslang internasjonal forståelse. Men 
det er ikke bare en berikelse for ungdommene, men 
også for vertskapsfamiliene og klubbene.  
 
Vi vet at det ofte er vanskelig for enkeltklubber å få 
dette til, men sammen med andre lar det seg løse. I 
så måte har det initiativet de tre klubbene fra Stav-
anger og Sola tok for et år siden vært givende, og 
kan forhåpentligvis bli en tradisjon. 

 

                                                          Ove Sembsmoen 

 

 

 

 

Bildet: Utvekslingsstudent fra Brazil, Maria og President i Sta-
vanger Rotary Klubb Astrid Lærdal Frøseth  

Klipp fra klubber     

Spennende program med  
marineattachen i Washington 

Kommandør Erik Bøe gjestet Askøy Rotary 
Klubb nylig med et spennende foredrag om 
sine nær fire år som marineattache i  
Washington DC, hvor han og kom tett innpå 
sittende og forrige president i USA. 
POA 


