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The Rotary Foundation. 
 
Mange enkeltpersoner gir månedlige bidrag til The 
Rotay Foundation gjennom autogiro. I tillegg gir 
også mange klubber årlig bidrag til TRF. Dette bi-
drar til at Rotary blir i stand til å finansiere viktige 
internasjonale prosjekt der både distriktet og klub-
bene våre deltar aktivt. For øyeblikket er det flere 
klubber både i gamle Sogn og fjordane, Sotra/

Askøy og i Sør Rogaland som jobber aktivt for å få i gang viktige pro-
sjekt i Sør Afrika, Tanzania og Cambodia gjennom Global Grants og 
med god støtte fra distriktets TRF-komite.  
 

En del av de midlene vi betaler inn til TRF får vi tilbake til distriktet, slik 
at vi kan bruke dem til lokale prosjekt gjennom Distrikt grants. Hvor 
mye penger TRF-komiteen hvert år disponerer til slike lokale prosjekt, 
avhenger helt av hvor mye vi har klart å samle inn gjennom bidrag fra 
enkeltmedlemmer og klubber. Men TRF-komiteen har i år sørget for at 
mange lokale prosjekt har fått nødvendig finansiering og er blitt gjen-
nomført med gode resultat. 
 

Årets bidrag av innsamlede midler til TRF ligger dessverre en del bak 
fjorårets bidrag. Kanskje ikke så rart på grunn mindre aktivitet i klubbe-
ne nå i vår på grunn av coronakrisen. Men det er jo ofte i slutten av 
året at klubbene betaler inn sine bidrag, så vi har enda muligheten for 
å rette dette opp, slik at vi sikrer godt med midler til lokale prosjekter 
også i framtida. 
 

Skal vi sørge for at Rotary er en livskraftig organisasjon som har en 
viktig plass i lokalsamfunnet, er det viktig at vi sikrer at det er midler til 
å gjennomføre lokale prosjekt i klubbene. For det er gjennom aktive 
klubber som har gode prosjekt som betyr noe i lokalsamfunnet, at vi 
sørger for at Rotary som organisasjon kan være med å utgjøre en for-
skjell, rekruttere nye medlemmer og få oppslutning om sine saker. 
Jeg vil derfor oppfordre alle klubber om 
å vurdere om de kan støtte opp om 
TRF med et bidrag nå før dette Rotary-
året er slutt. Både små og store bidrag 
er velkomne. 
 

Odd Henning Johannessen 
Distriktsguvernør 2250 
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Tradisjonen tro i Bergen Vest Karmøy Vest Rotary klubb gjør samfunnstjeneste på 
Åkrasanden 

 

Karmøy Av Bjørn Rismyhr, AG3 D-2250 
 

Som innflytter til Karmøy så jeg fort at øya har mye fint å by på av 
naturopplevelser, blant annet en flott sandstrand i Åkrehamn som 
heter Åkrasanden. Strandsanden er hvit og vannet er klart. Og 
mulighetene for å bade er flotte, dog forutsatt at du tåler sjøvan-
nets temperatur. For det er kaldt p.g.a kort vei ut til storhavet.  

 

Åkrasanden har allerede i flere år hatt det anerkjente miljø-
merket Blått Flagg.  
Flagget er heist også i år. Blått flagg er en eksklusiv  
internasjonal miljøsertifisering for strender og marinaer.  
 

Det har derfor vært naturlig for rotaryklubben på Åkra, 
Karmøy Vest Rotary klubb, å bidra til å gjøre Åkrasanden 
til et flott turområde for befolkningen. Klubben bruker derfor 
flere kveldsmøter på sommeren til å holde strandområder 
rene. I tillegg har klubben satt opp fem benker langs en 
flott kultur - og natursti som går langs strandlinjen fra Åkre-
hamn til Ferkingstad. 
 

Så er du i området, ta en tur til Åkrasanden!  Gå en tur 
langs stien, nyt synet av de fine strendene og ta deg en 
hvil på en benk med logoen til Karmøy Vest Rotary klubb. 
Og ta gjerne også av deg skoene og vass litt ut i vannet. 
Da våkner du fort til live om du er trøtt, men bena blir rene 
og varme etterpå.  
 

Vær velkommen! Karmøy og Åkrasanden venter! Og når 
Coronaperioden er over, hvorfor ikke besøke møtet i  

Karmøy Vest Rotary klubb?  
Velkommen til dine rotary-
venner på Åkra! 

 

 

Bjørn Rismyhr 

 

 

Bjørn Rismyhr, AG3 fra Karmøy Vest 
Rk, tar seg en hvil på Rotarybenken.  

Blått flagg er 
en eksklusiv  
internasjonal 
miljø-
sertifisering 
for strender 
og marinaer 
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Bekransning av minnesmerke i Åkrehamn 
Jakob Nilsen – Karmøy Vest Rotary Klubb 

 
Året 2020 er for lengst blitt det store unntaksåret både ute i den store verden 
og her hjemme på vår lokale arena. Alle sammen er vi denne våren blitt ut-
fordret til å tenke alternativt når faste rutineoppdrag skal utføres.   
 
Et av de faste oppdragene for Karmøy Vest Rotary Klubb, er at vi sammen 
med Vest Karmøy Sjømannsforening i en årrekke har besørget bekransning 
av minnesmerket ved gamle Åkra Kirke.  
 
Minnesmerket som ble reist i begynnelsen på 1970 tallet av Åkra Fiskarkvinnelag 
fungerer som minnesmerke over alle dem som opp gjennom årene er blitt borte 
på havet. Hvert år blir minnesmerket bekranset to ganger; på 17.mai og til Allehel-
gensdag. Etter at Fiskarkvinnelaget la ned sin virksomhet har Rotary og Sjø-
mannsforeningen hatt ansvaret. 

Bekransningen på Allehel-
gensdag foretas etter en 
egen minnegudstjeneste 
som avholdes i den gamle 
kirka om kvelden.   
 
Bekransningen om ettermid-
dagen på 17.mai er tradisjo-
nelt blitt utført med fast del-
takelse av musikkorpset 
Havtonar og en person til å 
holde en kort minnetale før 
kransen legges ned. Sere-
monien samler vanligvis 60-
70 personer. 
 

Dette året måtte vi gjøre det 
annerledes. For 
mange som bor på 
våre kanter, og 
som har opplevd 
at noen av deres 
kjære er blitt borte 
på havet, er det 
spesielt viktig at 
minnesmerket blir 
jevnlig bekranset. 
Det var derfor ikke 
noe alternativ å 
kutte ut bekrans-
ningen. Løsningen 
ble en enkel sak 
med noen få delta-
kere og ett minutts 
stillhet.  

 

 

 

 Fra venstre Jan Fagervik og Jakob  
Nilsen fra Karmøy Vest Rotary Klubb.  
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Rotarianere er fleksible! Da jeg ikke kunne logge meg 
inn på den virtuelle møteplattformen (ikke Zoom) for å 
snakke med rotarianere i Danmark, improviserte vi. Jeg 
ringte til Per Høyen på FaceTime, og han holdt telefo-
nen med videooppdateringen min til laptop-kameraet 
slik at rotarianerne kunne se og høre meg secondhand.  

 

Takk, Per! Og takk til Anette for å ta bildene av det  
improviserte oppsettet. (Du kan se henne på laptop-
skjermen!  

Kreativ kommunikasjon 

 
Mark 
Maloney 
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14. MAI 2020 ASKØY ROTARY`S FØRSTE NETTMØTE. 

President Jonas innkalte til nettmøte og vi ble 13 medlemmer totalt. Noen gikk glipp 
av mail i forkant. Dette ble et vellykket møte og med litt tale-disiplin fikk alle slippe 
til.  Noe problemer med lyd etc., men det retter seg til neste møte 28.5. Neste  
fysiske møte blir 4.juni 2020 i Møllesalen og da med opptak nytt medlem - Brith  
Grane. 
 
Jonas åpnet og tente lys for en slutt på korona og for 75 års markering av slutten på 2. 
verdenskrig 8. mai. 14.mai er også "Matpakkens dag" i Norge.  
Vi markerte også Liv som hadde gebursdag 7.mai og Bente som hadde det samme 
19.april.  
 

Eli orienterte så om klubbens TRF prosjekt, der vi sammen med Sotra Rotary Klubb og 
DG-2250 til koronasmittede i Kenya, samt hjem for kreftsyke i Nakuru i Kenya, til sammen 
har stilt opp med Kr. 52.000,- 
 
Vi diskuterte videre forslag til komiteer fra Ink.President Terje Stevnebø. Dessuten ønsker 
vi å samle talentprisvinner, samt RYLA kandidat til møte i klubben 11.juni.  
 
Siste møte blir 18.juni med Presidenskifte og litt sommerkos før ferien. 
 
Jonas 


