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Karmøy Rotary klubb fikk godkjent  

søknad om Global Grant i Sør Afrika. 

7. mars fikk Karmøy og Wynberg Rotary klubb 
melding fra Rotary Foundation om at søknaden 
deres om Global Grant - Courage to Care – 
MOT til å bry seg – var blitt innvilget med et to-
tal budsjett på $ 37.268.  

Både distrikt 2250 og 2275 har bidratt med midler til prosjektsøknaden 
og i tillegg har elevene ved Haugaland videregående skole bidratt med 
kr.30.000, gjennom deres Aksjon Sør Afrika/Operasjon Dagsverk. De 
følger således opp et skoleprosjekt de har drevet sammen med Wyn-
berg Rotary klubb  i det fattige området Grassy Park i utkanten av  
Cape Town, siden 2002. Karmøy Rotary klubb har vært engasjert i 
skoleprosjekt i dette området siden 2010. 

Rotaryklubbene skal i prosjektet samarbeide med MOT Sør Afrika som 
skal lære opp elever, lærere, skoleledere, foreldre, politi og lokale for-
retningsdrivende til å forebygge konflikt og kriminalitet i nærmiljøet. De 
skal lære ungdom til å ha MOT til å bry seg, MOT til å leve et godt liv 
og MOT til å si nei til rusbruk, mobbing og trakassering. Det er første 
gangen MOT Sør prøver ut det nye opplegget med MOT som sam-
funnsbygger, i Sør Afrika. 

Grassy Park er preget av stor fattigdom og dårlige boforhold. Mange 
barn og unge bor ikke i familier med både mor og far. Mange bor med 
mor eller bestemor. Det er stor arbeidsledighet og området er preget 
av hard gjengkriminalitet, basert på bruk og salg av narkotika. De kri-
minelle bandene prøver å rekruttere barn og unge, noe som bidrar til 
at en del dropper ut av skolen. Det forekommer skyting mellom gjeng-
ene i nærmiljøet og det hender barn og unge kommer midt i skuddlin-
jen, blir truffet og til og med drept. Lokalmiljøet er utrygt, preget av  
kriminalitet og seksuell trakassering og mange elever sliter med angst 
og usikkerhet.  

Lærerne er ikke utdannet for å møte alle disse utfordringene og det er 
her MOT kommer inn med sitt strukturerte opplegg hvor de hjelper  
lærerne med å utvikle robust ungdom med gode holdninger, som tror 
på egne valg og muligheter og våger å ta vare på hverandre ved å si 
nei, til konflikt, kriminalitet, trakassering og rus. 
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Prosjektet dekker det meste av Grassy Park området og omfatter tre 
high schools/secondary schools med ca 3.500 elevene mellom 13-18 
år. Men for å lykkes blir også foreldre, politi og lokalmiljø involvert i 
programmet som går over to år. 

Søknadsprosessen. 

Presidenten i Karmøy Rotary klubb hadde et møte med styret i  
Wynberg Rotary klubb under et besøk i Cape Town i februar 2018. 
Året etter hadde klubben fått på plass nødvendig egenfinansiering og 
gjort en avtale om bidrag med Haugaland videregående skole. I et nytt 
møte med styret i Wynberg Rotary klubb i februar 2019, ble det enig-
het om å gå videre med søknadsarbeidet. Det tok imidlertid litt tid før 
søknaden endelig ble fullført og sendt the Rotary Foundation høsten 
2019. Karmøy Rotary klubb fikk god hjelp til søknadsarbeidet fra Dis-
triktets TRF-komite og måtte svare på omfattende tilleggsspørsmål fra 
Rotary Foundation i et par omganger før søknaden endelig ble innvil-
get.  

Det er utviklet et svært godt samarbeid mellom de prosjektansvarlige i 
de to klubbene. 

 
 

Det er viktig at Rotary følger de retningslinjene 
som helsemyndighetene har vedtatt for å prøve 
og begrense spredningen av coronaviruset. Der-
for må vi begrense møtevirksomheten vår en pe-
riode framover og se om det er andre måter vi 
som rotarianere kan gagne andre på.  
 

Selv måtte jeg avlyse det siste guvernørbesøket mitt 
til Suldal Rotary klubb, men håper at jeg får anled-

ning til å komme på besøk senere i vår.  
 

Mange, spesielt eldre, blir nå enda mer isolerte og ensomme enn de 
var før. Mange trenger hjelp. På grunn av smittefaren skal vi jo helst 
ikke oppsøke denne risikogruppen direkte, men det kan jo hende at 
mange av disse ville sette pris på å få en telefon eller at en  
kontakter dem på andre måter, gjerne gjennom sosiale medier der det 
er mulig. Dette gjelder også for våre egne medlemmer. Det er viktig å 
vise omtanke og se hvordan vi kan bidra til å gjøre denne vanskelige 
tida best mulig for de mange som trenger hjelp og støtte.  

  

 

 

Spredningen av Coronaviruset 

https://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia_de_neumon%C3%ADa_por_coronavirus_de_Wuhan_de_2019-2020
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Alder er ingen hindring i  
Rotary. Det er en ressurs. 

 
En kort og hyggelig Rotaryhistorie. Av Bjørn 

Rismyhr, lege og AG3 
 

Som lege bruker jeg ikke konsultasjonene med 
mine pasienter til å snakke om Rotary. Men som 
det heter i Skriften: Det hjertet er fullt av, renner 
munnen over med. Mitt hjerte er fullt av Rotary. 
 
Så ved en konsultasjon med en ung kvinne (<40 
år), følte jeg det var riktig å snakke om viktighe-
ten av å ha et engasjement utover jobb. Og da 
fortalte jeg om mitt engasjement i Rotary, noe 
min pasient var godt kjent med, også pga mitt 
bilskilt som lyder ROTARY. 
 
To uker etter denne konsultasjonen dukket sam-
me kvinne opp med timeavtale på mitt kontor. På 

mitt spørsmål om hva jeg kunne hjelpe med denne gangen, var svaret: Jeg er helt frisk, 
men ønsker å høre mer om Rotary. Etter 20 minutter med informasjon om Rotary henne, 
var konsultasjonstiden  over. Etter å ha takket henne for muligheten til å fortelle om mitt 
engasjement , sa jeg selvfølgelig at hun ikke skulle betale for konsultasjonen. Men hun 
insisterte på å betale og kvitterte positivt på min invitasjon til å besøke min klubb. 
Hun er nå aktivt klubbmedlem. 
 
Mange i Rotary beklager seg over at klubbmedlemmene blir eldre og spesielt at klubbe-
ne har få kvinnelige medlemmer. Det hadde også denne unge kvinnen fått med seg fra 
møtene som reflektant. Derfor var det spesielt hyggelig at hun i sitt egoforedrag spesielt 
poengterte at en av grunnene til at hun ønsket å bli medlem i vår klubb, var at klubben 
besto av mange mennesker med stor erfaring både i yrkesliv og i livet forøvrig. Det var 
slike mennesker hun ville bli kjent med og lære av. 
 
Slik fikk vi altså enda en ung kvinne som medlem i vår klubb. Og vi fikk en lekse 
om å tenke positivt om alder og erfaring. 

 

 

 

Viktig melding! 
 

Viktige datoer for Rotary arrangementer i 2021 
 

PETS blir arrangert 12-14 mars 2021 i Egersund 
 

Distriktskonferansen blir arrangert 24-26 september  
2021 i Egersund 
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Tradisjonen tro i Bergen Vest 

 

22. og 23. januar 2020 arrangerte Stord Rotaryklubb Utdanningsmessa for Sunnhord-
land for 30. gong. På disse åra har mellom 70- og 75 000 ungdommar fått møta fram-
tidige utdanningsinstitusjonar og arbeidsgjevarar. Messa vart halden i lokala til Stord 
Idrettspark og kl. 0900 onsdag 22.januar vart elevar og utstillarar ønskt velkomne av 
Presidenten i Stord Rotaryklubb Svein Kristen Bunes. (Bilde 1) 

 
Utdanningsmessa er flaggskipet til Stord Rotaryklubb. Det 
krev deltaking av dei aller fleste medlemmene i klubben. Det 
er midlar frå gjennomføringa av messa som dannar grunnla-
get for dei prosjekta Stord Rotaryklubb kan støtta lokalt og 
internasjonalt. 
 
Førebuinga til messa startar tidleg på hausten året før. Dette 
for å få eit best mogeleg samspel med skulane slik at el-
evane stiller godt førebudde når dei møter utstillarane på 

messa. Ymse saker vert diskutert, slik som oppgåver el-
evane skal  svara på til Stord Rotaryklubb i forkant av 
Utdanningsmessa ved rørande framtidig utdanning og 
yrkesval.  
 
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 
ungdomsskulen og elevar i vidaregåande skular frå 
Sunnhordlandsregionen. Her møter dei representantar 
frå ulike skuleslag, store og små verksemder og høgsku-
lar/universitet for å skaffa seg informasjon om fag og ut-

danningsvegar. Dette var 9. 
gangen Robert Halleraker 
var ansvarleg for Utdan-
ningsmessa. Som takk for 
god innsats gjennom mange 
år, fekk han overrekt Paul 
Harris av president Svein 
Kristen Bunes.(Bilde 2) 
 
Stord Rotaryklubb hadde 
informasjon teneste 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. ( Bilde 3) 
 
Kioskdrifta under Utdanningsmessa var det Stord Inner Wheel som stod for. Dei hausta 
mange lovord for arbeidet dei utførte. (Bilde 4 – Inner Wheel kiosk damer f.v. Anne Berit 
Mæland, president Ragnhild Kjellevold og Norunn Svarstad) 
 
Stord Næringsråd er ein viktig samarbeidspartnar under utdanningsmessa og har årvisst 

Stord Rotaryklubb 
 utdanningsmessa for Sunnhordland for 30. gang. 
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halde miniseminar i tilknyting til messa. Onsdag 22.januar arrangerte dei eit miniseminar 
om Samarbeid Skule – Arbeidsliv i Auditoriet i Stord Idrettspark. Temaet i år var »Nye 
lære-planar og kva behov og forventningar bedriftene har». 

 

Til messa i år var det påmeldt 2124 elevar. 
Pågangen av utstillarar var ekstra stor i år 
og ikkje alle som ønska det fekk plass. To-
talt 74 utstillarar deltok inklusiv  en elev 
bedrift, så kalla Ungt Entreprenørskap. 
 
Ved opninga var det song og musikk av to 
dyktige elevar frå 10. klassetrinn på Brem-
nes ungdomsskule, Thea Malene Hal-
dorsen, song og Stian Åkeson Hollund pi-
ano.  (Bildet t.v.) 
 
Leiar for oppvekst og kultur Brit Nelly Hys-
tad Barane helsa elevar og utstillarar 
velkomne frå Stord kommune. (Bildet t.v.).  
 

Fylkesdirektør for opplæring i Vestland 
Fylkeskommune Bjørn Lyngedal stod for 
den formelle opninga av messa.  
Guvernør Odd Henning Johannesen i 
Distrikt 2250 bar fram helsing til elevar og 
utstillarar. 
 
Alle tre understreka kor viktig det var at 
elevane nytta høvet til å skaffa seg infor-
masjon frå skular og verksemder, som 
grunnlag for eige yrkesval.  
 
Kvart år vert det delt ut eit utdanningssti-
pend under opninga av messa til ein per-
son som held på med høgare utdanning 
eller som er yrkesaktiv og driv med utvi-
klingsarbeid. Det er eit krav at vinnaren har 
planar om å ha sitt framtidige virke i re-
gionen vår. Storleiken på stipendet var i 
jubileumsåret auka til 40, 000 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 Johannes Grov frå Stord. (Bildet øverst 
neste side viser: f.v. Johannes Grov, Svein 
Kr. Bunes og adm. dir. SKL John Martin 
Mjånes).  
 
Johannes studerer energiteknologi ved 
Høgskulen for Vestlandet (HLV) i Bergen.   

 

Han skal no skriva bachelor oppgåve sa-
man med to andre studentar for eit irsk fir-
ma, Solar Marine Energy, i samarbeid med 

University of Cork. Oppgåva skal handla om produksjon av hydrogen med energi frå  
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flytande solceller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Ved opninga av messa vart det i tillegg delt ut følgande prisar: 
 

 Beste stand 2019             
       Beste skule for innleverte elevoppgåver 2019   

 Innlevert elevoppgåve 2019, uttrekt elev som vinn sykkel   
 

Også i år vart elevane på tiande klassetrinn utfordra til å svara på elevoppgåver.  
Følgande elevar vart premiert: 
 

Nr. 1 – Ida Langeland, Stord Ungdomsskule; diplom og gåvekort på kr. 1500,- 
Nr. 2 – Julia Maria Kielbasa, Moster ; diplom og gåvekort på kr. 1000,- 
Nr. 3 – Paul Eskeland, Stord Ungdomsskule; diplom og gåvekort på kr. 500,- 
  
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.  Den Norske Kyrkja var ein av dei godt 
besøkte standane.  
                                            Den Norske Kyrkja representert ved prest Reidar Ådnanes  
 

Tilbakemeldinga frå utstillarane var også i år svært positive til måten messa vart 
gjennom-
ført på og 
dei fleste 
gav 
uttrykk 
for at dei 
gjerne 
kjem 
tilbake 
neste år.     
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Rotary sang 2005 
 

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

 
I hvert land på denne jord 

samles mennesker som tror 
At det nytter å stå sammen om en sak. 

Det som samler denne hær 
det er Rotary - som er 
En ide om felles tak! 

Det å gagne er vårt mål 
og vår tro er sterk som stål 

at det nytter, at vi vil og at vi kan: 
I vår ferd, i alt og ett, 

ha som mål å gjøre rett 
mot vår neste, folk og land. 

 

Ref.: 
Derfor fram for vår sak, 

la oss sammen ta et tak! 
Verden trenger våre tanker, vår ide! 

Vår visjon den er stor: 
sammen vil vi - på vår jord - 
Skape samarbeid og fred! 

 
Er det sannhet, er det rett 
og rettferdig - rett og slett - 

er de spørsmål vi skal stille til oss selv. 
Vil det gagne, bygge opp, 

være godt for sjel og kropp 
og vil tjene nestens vel? 

Slik er Rotary's ide 
og om mange kommer med 

vil det styrke sel ve grunnlaget for fred! 
Kameratskap i vårt lag 

gir oss styrke, dag for dag, 
og vi vil ha flere med! 

 

Ref.: 
Derfor fram for vår sak, 

la oss sammen ta et tak! 
Verden trenger våre tanker, vår ide! 

Vår visjon den er stor: 
sammen vil vi - på vår jord - 

skape samarbeid og fred 

 

 

 

 «Velkomne med æra..» 

 
Tidlig fredag den 6. mars begynte delta-
kerne til PETS 2020 å ankomme Stord Ho-
tell i Leirvik på Stord.  Noen bare for å 
være ute i god tid, andre for å delta på 
møter med AG´ene eller TRF komiteen og 
styret.  Registrering og innsjekking var 
godt organisert og ivaretatt av en smilen-
de og servicevennlig gruppe fra Team J. 
Osnes. 
Om kvelden var det middag bestående av 
en utsøkt buffet og videre sosialt samvær 
av godt merke, slik det pleier å være.  Det 
er viktig å treffes med tid til å bli kjent, 
prate og utveksle erfaringer.   

 
Lørdag morgen fortsatte de mest langveisfa-
rende å ankomme ut over formiddagen.  Offi-
siell åpning av seminaret var satt til klokken 
11.00 i salen med det Norrøne navnet 
«Valhall».  «Åsgard» var altså erstattet med 
Stord hotell og «æsene» som brukte Valhall 
som festsal, var nå erstattet med delegater 
fra Rotaryklubbene i Distrikt 2250.  Flott med 
historisk perspektiv! 
 
President i Stord Rotary klubb Svein Kristen 
Bunes ønsket velkommen og presenterte 
dagens møteleder Sverre Olav Svarstad.  Så ble vi alle hilst «velkomne med 
æra» (riktig nok uten ledsagelse av Geirr Tveits musikk), før DG Odd Henning Johann-
essen sto for offisiell åpningen av PETS.  I sin hilsen fortalte han om hvordan han ble 
rotarianer, deretter et kort tilbakeblikk på et prosjekt i Afrika hvoretter på han på bak-
grunn av erfaring, mente at de beste klubbene er de som har lokale eller internasjonale 
prosjekt på sin agenda.  Han stilte og spørsmålet om hva Rotary er og skal være?  
Spørsmål egnet for diskusjon og refleksjon i et tidsperspektiv.  Han mente og at pro-
sjekter er gode virkemidler for å skape grunnlag for rekruttering.  Sammen med enga-
sjement og entusiasme er det ikke vanskelig å være enig i det.  En hoved oppgave nå, 
er nettopp å snu rekrutteringstrenden.  Gode prosjekter kan skape grunnlag for økt re-
kruttering i tiden som kommer. 
DGE Jostein Osnes gav til beste sine forventninger for det kommende Rotaryåret, og litt 
om sine planer og føringer for 2020-21. : 
 
Det er den draumen me ber på 
at noko vedunderleg skal skje, 
at det må skje – 
at tidi skal opna seg, 
at hjarta skal opna seg, 
at dører skal opna seg, 
 
 
 

 

at berget skal opna seg, 
at kjeldor skal springa – 
at draumen skal opna seg, 
at me ei morgonstund skal glida inn 
på ein våg me ikkje har visst um. 

Stord hotell 

Blid velkomst! 
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Etter å ha lest Ulvik sønnen Olav H. Hauges dikt var det ikke vanskelig å skjønne at  

Jostein Osnes har ambisjoner for sitt år som guvernør. «Draumen skapt av Rotary er 

spennende» - sa han og mante til refleksjoner.  Han pekte på betydningen av møtene i 
hver rotaryklubb – «møtet med gode venner, gode foredrag» etc.  «Noe å leve på etter-

på», sa han. 
 

Deretter var han innom betydningen av dugnader i lokal-

miljøet, arbeidsfellesskap på tvers, yrkesmesser med 
mer. 
 

Så fulgte informasjon fra «guvernørskolen» i San Diego. 

Der fikk han også vite at det nå er flere rotarianere i Asia 
enn i USA.  Medlemstallet i vesten går ned og alderen 

går opp.  Rotary må derfor endres, sa han.  «Vi må 
være revolusjonære. Vi må satse på ungdommen.  Vi 

må lage nye klubbformer.  Fleksibilitet, modernisering og 
nytenkning må til.  Samtidig er det flott å ha steder der 

unge og eldre møtes.» 
 

Jostein Osnes pekte ellers på at Distrikts guvernørene 

ikke har så mye handlingsrom. Men at de kan skape/
igangsette nye klubber der det er grunnlag for det.  «Vi 

må satse på miljø i dag.  Bygg miljøvern og bærekraft 
inn i nye prosjekter.  Uansett tilblivelse må vi ta på alvor 

de endringene som skjer med miljøet.» 
 

«Det er ingen feil alder for å bli rotarianer», sa Osnes videre.  30 – 60 eller 80 år – det 
spiller ingen rolle.  Så vektla han at Rotary trenger flere kvinner i de viktige posisjonene.   

Fra RI presidenten mante han frem budskapet om at det må gjennomføres flere strategis-

ke møter i klubbene der spørsmål som; hvordan har vi det, hvor vil vi og hvordan kommer 
vi dit, blir stilt.  Minst et strategimøte pr. år, sa han.   
 

Nye klubber er et tema.  RI presidenten vil at distriktet skal være aktivt når det gjelder  

arbeidet med nye klubber.  Få gjerne en satellitt klubb eller to og.  For eksempel i samar-
beid med en høyskole eller et universitet eller et spesielt miljø.  Satellitt klubber er enklere 

å etablere og krever færre medlemmer ved oppstart.  

 
Så minnet han om hvor viktig firespørsmålsprøven er. 
 

Når det gjelder jakten på nye medlemmer er budskapet fra Jostein Osnes at  

forventningene begge veier må være avstemte, men at vi ikke skal være så kritiske som 

tidligere når det gjelder bakgrunnen til nye medlemmer. 
 

«Husk også å markere verdens Poliodag i november», minnet han om. 
 

Ellers la Osnes vekt på begrepet langsiktighet.  Med det mente han at 
det er viktig å videreføre igangsatte prosjekter i klubbene.  Så ville han 

at alle de 46 klubbene skulle øke medlemstallet med minst et nytt med-
lem, og vurdere eventuelle nye klubber der det er grunnlag for det.  I 

den sammenheng minnet han om at flere industristeder har mistet sin 

klubb (les: blitt lagt ned); Odda, Sauda og i Sogn og fjordane. 
 

Etter en velfortjent kaffepause var det klart for en økt med historie og 

 

 

DGN Jostein Osnes 
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fokus på Rotary sine verdier.  PDG Christin Sagen Land-

mark begynte med å stille spørsmålet om hva Rotary er 

og svarte selv med å sitere Rotarysangen som er så tref-
fende og god: 

 
 
 

 
 
 
 
Rotary sang 2005 

 
Mel.: Benny Borg: Den store dagen. 
Tekst: Svein Inge Årrestad 
 

I hvert land på denne jord 
samles mennesker som tror 
At det nytter å stå sammen om en sak. 
Det som samler denne hær 
det er Rotary - som er 
En ide om felles tak! 
Det å gagne er vårt mål 
og vår tro er sterk som stål 
at det nytter, at vi vil og at vi kan: 
I vår ferd, i alt og ett, 
ha som mål å gjøre rett 
mot vår neste, folk og land. 
 
 
Er det sannhet, er det rett 
og rettferdig - rett og slett - 
er de spørsmål vi skal stille til oss selv. 
Vil det gagne, bygge opp, 
være godt for sjel og kropp 
og vil tjene nestens vel? 
Slik er Rotary's ide 
og om mange kommer med 
vil det styrke selve grunnlaget for fred! 
Kameratskap i vårt lag 
gir oss styrke, dag for dag, 
og vi vil ha flere med! 
 
 

Historiske fakta er alltid viktig å få repetert.  Mye kan man lese seg til i Norsk Rotary 
Håndbok der Paul P. Harris sin historie er godt beskrevet – og dermed også verdiene til 

Rotary.  Der finner man og historien om Arch C. Klump («Rotaryfondets far») og Rotary 
fondets tilblivelse.  Fondet som i dag er selve grunnlaget for Rotary sin humanitære inn-

sats: 

Christin Landmark pekte også på betydningen av Rotary sine verdier.  Disse er det aldri 
feil å minne om: Service som grunnlag for å utvikle vennskap, å stille høye etiske krav, å 

 

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

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

 

PDG Christin Sagen Landmark 
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gagne andre o.s.v.  Selve kjernebegrepet er fortsatt Service above self.  Så vektla hun 

fellesskap, integritet, mangfold, tjeneste og lederskap. Hun minnet oss alle på betydning-
en av å være lojale mot RI´s lover og regler, men at klubbene har større friheter nå enn 

for bare noen år siden.  «Lag strategiske planer.  Dette vil gjøre klubbene sterkere», 
sa hun.  3 års planer med årlige evalueringer.  Rotary er hva Rotary gjør, sa hun videre 

og rundet av med siste vers av Rotarysangen. 

 
Neste tema i seminaropplæringen handlet om presidentenes oppgaver og ansvar.  Å le-

de klubben inn i fremtiden. DGE Jostein Osnes snakket innledningsvis om klubbenes 
frihet og minnet om betydningen av bredde i aktivitetene som planlegges.  Klubbene må 

ha et administrativt system som sikrer videreføringer.  Det handler om å dele og videre-

føre planer og aktiviteter og også betydningen av ikke å «gape for høyt».  Presidenten 
skal være limet i klubben.  Mellom komite-

ene, styret og aktivitetene.  «Planer er lett 
å lage, men krevende å holde», minnet 

han om.  Presidenten må være en lagspil-

ler.  Han må og bidra til at medlemmene 
blir med på aktivitetene i klubben. 

 
Etter en utsøkt buffet lunsj var det så klart 

for en økt som handlet om Rotaryfondet 

ved leder for TRF-komiteen Wibecke Na-
tås. 
 

Wibecke orienterte om ulike muligheter for 
å binde seg med gaver til Rotary fondet.  

Hun snakket varmt om hva fondet er, dets 

formål og motto.  Å bidra til Rotary´ s ar-
beid for å oppnå verdensforståelse og fred 

gjennom lokale, nasjonale og internasjo-
nale humanitære, opplærings- og kulturel-

le prosjekter: 

Fondets penger kommer fra frivillige bi-
drag verden over; gaver fra enkeltperso-

ner, testamentariske gaver, renter m.m.  
Avtalegiro med skattefradrag er en måte å 

gi på som er godt tilrettelagt i Norge.   
 

Så snakket hun om hvordan Rotaryfondet 
er bygget opp med fem ulike fond, om pro-

sjektfinansiering m.m.  Mer informasjon 

kommer gjennom distriktets hjemmeside 
der presentasjonene fra PETS vil bli lagt 

ut. 
 

Kommunikasjonssjef i Kværner Stord - 

Odd Naustdal - var et nytt bekjentskap på 
temaet Kommunikasjon.  Han snakket om 

intern og ekstern informasjon med ut-

 

Wibecke Natås leder for TRF komiteen 
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gangspunkt i bedriften Kværner og pekte bl.a. på den 

enorme endringen som har skjedd for området med 

fremveksten av de sosiale mediene og alle de nye hjel-
pemidlene for kommunikasjon.  Med et spenstig bud-

sjett kan Kværner bl.a. gjøre bruk av film og avanserte 
medieteknikker, som vi på klubb og distrikts nivå bare 

kan misunne.   

Han snakket og om overordnede prinsipper for informa-
sjon på nettet, og understreket det vi har sagt før, at 

«god intern kommunikasjon er en forutsetning for god 
ekstern kommunikasjon».   

 

Relatert til klubbene i Rotary er det dermed all grunn til 

å ha fokus på å dele informasjon, ta tilbakemeldinger, 
lytte til medlemmene og å være lagspillere.   

Også på kommunikasjonsområdet er det klokt å ha en 

kommunikasjonsstrategi.  Der er det ellers mye å hente ved å studere RI sine kommuni-
kasjons- og profilerings sider på Rotary internasjonal sine websider. 

Tre ord oppsummerer innlegget om kommunikasjon; bruk gode historier, ha god dialog og 
lag en god systematikk.  Legger vi så til begrepet åpenhet kommer vi langt. 

Etter kommunikasjonsforedraget var det tid for ledsagertur, mens delegatene fortsatte i 

Valhall sammen med DICO Einar Solheim, som ledet oss gjennom bruken av hjemmesi-
der, medlemsnett og e-post, samt matrikkelen og nyheter fra RI og D2250.  Presentasjo-

nen kan være nyttig for andre og vil bli lagt ut på hjem-
mesiden til distriktet. 

I grupper delt inn etter AG-områdene, ble det jobbet 

med spørsmålet «Hvordan innfri DGE sine ønsker; å 
arbeide med et engasjert og inkluderende klubbmiljø 

som fremmer medlems- og prosjektutvikling lokalt og 
internasjonalt».  Gruppebesvarelsene ble senere pre-

sentert i plenum. 

 
I en workshop for sekretærspirene var det fokus på hjel-

pemidlene medlemsnett, rapporteringsrutiner og hjelpe-
verktøyene som finnes i form av filmsnutter. 

 

Klokken 18.15 var det så plenums samling igjen der 
PDG Ingunn Mossefin gav oss status på ungdomsut-

vekslingen, Roundtrip og Ryla samt de ulike stipendfor-
mene og arbeidet med ungdomskontakt i klubben.  Ing-

unn er ansvarlig for ungdomsutvekslingen i d2250 og 

kunne informere om at i alt 8 
ungdommer er reiseklar 

kommende høst.   
 

Dette var det siste innlegget 

for dagen før DGE oppsum-
merte den intensive dagen.  

Det var slitne delegater som 
forlot Valhall for å hvile ut før 

 

 

 

 

Odd Naustdal 

Einar Solheim 
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Grete Amundsen var en av AG´ene som presenterte resultatet av 

gruppeoppgavene der gruppene var inndelt etter AG-områdene:  

Hvordan innfri DGE sine ønsker:  Å arbeide for et inkluderende 
klubbmiljø som fremmer medlems– og prosjektutvikling lokalt og 

internasjonalt 
 

Besvarelsene  var interessante og vil bli gjenstand for videre 

oppfølging. 
 

 

 

 

 

Bildene under viser aperitiff samling før middag og sosialt SAMVÆR 

 

          Vrimling før middag og mange nye kontakter 

PDG Ingunn Mossefin 

Grete Amundsen 
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Middag og sosialt SAMVÆR 
Trass i en lang og slitsom arbeidsdag var det tilsynelatende en opplagt forsamling som 
møttes til en sprudlende aperitiff før middag.  Denne gang i vrimleområdet utenfor salen 
kalt Oseberg, etter gården med gravhaugen der Osebergskipet ble funnet.  
 
Presis klokken 20.30 ledet Robert Halleraker oss alle inn til de festdekkede bordene.  På 

menyen sto fiskesuppe med skrei og ørretrogn, ovnsbakt breiflabb med varm potetsalat 
og dillsmør og til slutt en dessert bestående av pasjonsfrukt terte med marengs og friske 
bær.  Det hele ledsaget av to svært passende viner. 
Før måltidet var det allsang – naturlig nok Svein Årrestad sin praktfulle Rotary sang, som 
satte stemningen rett! 
 
Ved slutten av måltid kom kveldens høydepunkt da DG Odd Henning Johannessen slo 
på glasset, reiste seg og holdt en tale for to av de tilstedeværende og delte ut en PHF 
først til Dico Einar Solheim (hans andre og dermed med safir) og deretter til Per Ove  
Askeland (Red. Rotary i vest) med to safirer.  For de to var dette både overraskende og 
svært gledelig og begge svarte med hver sin korte takketale. 

Kveldens dessert  

God stemning ved bordene DICO Einar får PHF nr . 2. 

Trippel PHF og to safirer 

https://no.wikipedia.org/wiki/Osebergskipet
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 Søndag 8. mars 
Søndag formiddag presis klok-
ken 09.30 kunne DGE Jostein 
Osnes ønske en velopplagt for-
samling vel møtt til siste dag av 
PETS 2020.   
Etter velkomst hilsenen present-
erte han dagens første gjest på 
talerstolen.  Prost i Sunnhord-
land prosti, Svein Arne Theo-
dorsen.  Sørlendingen fra Far-
sund, gav oss underfundige ord 
for dagen «om kvinner og livet i 

sin alminnelighet».  Naturlig nok på 
en 8. mars, gratulerte han de tilstede-
værende kvinner - på selveste kvinne-
dagen. 
 
Leder i NORFO, Gaute Melhus Jo-
hannesen fra Lyngdal RK i distrikt 
2290, ble vårt neste bekjentskap.  
Han snakket om NORFO sin rolle i 
Rotary systemet og om arbeidet med 
å få TV-aksjonen til å handle om Ro-
tary og arbeidet med å eliminere Polio 
gjennom prosjektet «PolioPluss».   
 
 

DGN Claus Feyling er vår mann i 
NORFO sitt arbeid med å få TV-

aksjonen, og var neste på talerstolen med en orientering om 
Polioarbeidet og effekten av dette.  Han benyttet og  
anledningen til å opplyse om at neste års PETS vil bli avholdt 
12.—14. mars 2021 og  
distriktskonferansen 24.—26. september.  Begge deler i Eger-
sund. 
 
Så fulgte det offisielle distriktsmøtet.  Først med presentasjon 
av den valgte guvernør-kandidaten for 2022-23 (DGND) Odd 
Henry Hommedal fra Voss R.K. 

Så fulgte behandling av distriktsstyrets forslag til medlem av nominasjonskomiteen for RI 
Director.  PDG Johannes Hausken var distriktsstyrets forslag og han ble enstemmig valgt. 
 
Etter dette var det tid for behandling av forslag til budsjett for 2020-21 ved Distriktskasse-
rer Per Inge Sætervik fra Stord Rk. 
 
Etter en god pause fortsatte møtet med presentasjon av Håndboken for 2020-21.   
Deretter fokus på medlemsutvikling ved IPDG Arild Dale.  Mot slutten presenterte DGE 
sine tanker frem mot distriktskonferansen før avslutning med et  

Velkomen til  
Distriktskonferanse  2.– 4. oktober 2020 på Stord Hotell ved president Svein Kris-
ten Bunes. 
 

Vel blåst! 
 

 

 

Leder i NORFO Gaute Melhus 

 

 

OBS!  Presentasjonene fra PETS er nå tilgjengelig 

på distriktets hjemmeside og er vel egnet for   
presentasjon i klubbene. Se: d2250.rotary.no 
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Jeg beklager 
å måtte med-
dele at  
Rotary Inter-
national Con-
vention, plan-

lagt 6-10 juni 
2020, i Honolulu, Hawaii, USA, har 
blitt kansellert som svar på den  
pågående trusselen fra COVID-19. 
Les mer på riconvention.org 

 

 

PHF pris til fire. 
 
PDG Johannes Hausken 
fikk PHF av distriktet 
under distriktskonferan-
sen høsten 2019.  Ro-
bert Halleraker fikk PHF 
av Stord Rk under ut-
danningsmessen i ja-
nuar. Dico Einar Sol-
heim og Red. Per Ove 
Askeland fikk PHF under 
PETS i mars 2020 

http://riconvention.org/?fbclid=IwAR3P0PBYshkNJCFheB-8WNXWndry8aPDYpftbRgTa-C2xjoTpJG4aZg2DEU

