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Guvernørens månedsbrev. 
 

Ved overgangen til nytt år, ble dess-
verre Austrheim Rotary klubb lagt 
ned. De var 15 medlemmer, slet med 
å få noen til å ta på seg president-
vervet og valgte derfor å avvikle                                   

                     klubben ved fjorårets slutt.  
 

Jeg har vært på besøk i 44 av våre gjenværende 45 
klubber og skal på besøk til den siste, Suldal Rotary 
klubb, 16. mars.  På klubbesøkene mine har jeg foku-
sert på viktigheten av å ta vare på det gode samholdet 
i klubbene, slik at vi beholder de medlemmene vi har, 
og legger et godt grunnlag for å rekruttere nye, og 
helst også noen yngre medlemmer. Og det ser ut til at 
en del klubber har klart å gjøre nettopp dette, og der-
med har bidratt til at vi muligens kan klare å snu den 
negative trenden vi har hatt over flere år nå, med netto 
nedgang i medlemstallet. For til tross for tapet av 
Austrheim, så har vi like mange medlemmer nå som 
ved oppstart av Rotaryåret. 
 

Mange klubber har satt seg høye mål for medlemsre-
kruttering dette året og om de lykkes, vil dette året  
kunne bli et år der vi snur den negative trenden. Så det 
er viktig at dette arbeidet blir gitt høyeste prioritet i tida 
framover.  Vi trenger både mange nye, unge medlem-
mer og vi trenger flere kvinnelige medlemmer for å 
oppnå målene vi har satt oss i Distriktets strategiske 
plan. Det er selvsagt også helt greit om vi rekruttere 
kvinner og menn som har passert 60. 
 

I tillegg må vi arbeide aktivt med å etablere nye klub-
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ber i Austevoll og i Ølen. Arbeidet er satt i gang og 
bør intensiveres slik at vi klarer å komme i mål med 
dette arbeidet før oppstarten av neste Rotaryår. 
 

Vi bør også se hvordan vi kan møte verdenspresi-
dentens oppfordring om å gjøre Rotary mer familie-
vennlig – dvs. sørge for at klubbene bestreber seg 
på å gjennomføre flere familievennlige arrangemen-
ter, slik at hele storfamilien blir engasjert i Rotary og 
får kjennskap til og kan knyttes tettere opp mot  
Rotarys arbeid og aktiviteter og dermed bidra til å 
styrke Rotary som organisasjon. Derfor er det fint 
om de klubbene som allerede har gjennomført slike 
arrangement deler erfaringene sine med de andre  
klubbene. 
 

Skal Rotary lykkes og klare å styrke organisasjonen 
både lokalt i klubbene og på distriktsplan, må alle 
klubbene følge opp det viktige arbeidet med å  
rekruttere og utvikle nye medlemmer.  

 
Odd Henning Johannessen 

DG 2250   
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Tradisjonen tro i Bergen Vest Julemøte i Gandsfjord Rotary Klubb   
 
I et julepyntet klubblokale kunne president Ove Huus ønske velkommen til klubb-
medlemmer, ledsagere og gjester, og spesielt Maggi Hatløy, virksomhetsleder i Kir-
kens Bymisjon.  
Klubben har hatt et mangeårig samarbeid med Bymisjonen, og julegaver fra klub-
bens medlemmer er blitt en fin tradisjon.  

Hatløy fortalte om Bymisjonens 
virksomhet i Stavanger og tak-
ket for samarbeidet og alle ga-
vene. De deles ut på deres 
festmiddag  julaften. For ti år 
siden var det for 20-30 gjester i 
egne lokaler. Nå har det vokst 
til over 300 på hotell, alt spon-
set og med mange frivillige 
hjelpere. Sekkene med gaver 
fra Rotary er da et viktig bidrag.  
 
Kveldens utlodning var til inn-
tekt for Kirkens Bymisjon, og 
klubbens styre sørget også i år 
for at resultatet ble doblet.  
Klubbmedlem Ellinor Bryne for-
midlet vakre juletanker og Mar-
ta Gudmestad fortalte om gode 
juleminner fra barneårene på 
Jæren.  
Mens forsamlingen hygget seg 
med ostebord, underholdt 
klubbmedlemmene Lill Anne 
Kiønig med en hyggelig histo-
rie, og Bjørn Arvesen dekla-
merte ”Fanitullen” som bare 
han kan.  
 
Ellinor Bryne og Jorien Barstad 
fra service komitéen fikk velfor-
tjent takk og applaus for et flott 
julemøte.   
 

Kirkens Bymisjon er en åpen 

og inkluderende organisasjon 

som arbeider i over 20 byer i 

Norge. De hjelper mennesker som strever med hverdagen sin 

på ulike måter. Se gjerne: www.bymisjon.no 

Solveig Fløgstad 

Ref. 

 

 

 

T.v.: Maggi Hatløy fra Bymisjonen 
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Hederspris til Blink-sjef Odd Langhelle 
 

Gand Rotary ga i desember hedersprisen ‘Paul Harris’ til Odd Langhelle, som er  
leder for Blinkfestivalen. Blink ble i 2019 arrangert for 14. gang.  
 
For ca. 15 år siden var det lang sommerferie for skiskytterne etter skisesongens slutt i  
april og fram til november. Utøverne fikk ikke vist seg og prøvd seg i noen konkurranser. 
Odd har utviklet en ny type arrangement for rulleski. En folkefest som ikke kun tiltrekker 
seg de som først og fremst er interessert i selve idretten, men en brei folkefest som kan 
engasjerte hele befolkningen. Odd tok kontakt med Sandnes kommune som var velvillige 
og var og er med å legge til rette for et slikt arrangement.  

 

Nøkkelen til at Blink har blitt så po-
pulær, er at Blink er et arrangement 
for alle både i Sandnes og i regio-
nen. For å oppnå dette, er det lagt 
opp til en blanding av idrett og god 
underholdning som er gratis for pub-
likum. Arrangementet lages slik at 
det blir mest mulig attraktivt for de 
beste utøverne i verden. Blink har 
en bredde med egne konkurranser 
for barn og ungdom.  
 

Det er ca. 3000 utøvere i alle alders-
grupper, som konkurrerte i år. Idret-
ten og folkefesten er hovedfokus. 
Medtas må også alle de frivillige 
som stiller opp og bidrar til opprig-
ging og nedrigging av alt det som 
skal til for å gjennomføre arrange-
mentet.  
 

De kommersielle interesser er se-
kundære. Arrangementet legges opp 
til å gå så vidt i pluss. Stadig utvik-
ling av arrangementet vil være en 
forutsetting for framtidig suksess. 
Inntektssiden har nå passert godt 
over 20 mill. pr. år. Inntektssiden 
ligger først og fremst i bidrag fra 

sponsorene. Mange timers TV dek-
ning over 4 dager med fantastisk flotte bilder på NRK TV, har bidratt til stadig økning i 
sponsorinntektene og antall sponsorer. 
 
Odd Langhelle er nå i dialog med den store skiskytterstjernen Martin Fourcade i Frankrike 
og med interessenter også i Sverige, for å forsøke å få til å skape lignende arrangementet 
i disse to landene. Målsettingen er å få til 
en sommer worldcup både på ski og i ski-
skytingen for å heve den sportslige inter-
essen enda høyere opp.  
 

 

 

Odd Langhelle mottar ‘Paul Harris’ hederspris fra Ola-

Andreas Tanche-Larsen, president i Gand Rotary.  

FOTO: Gand Rotary 

http://www.skiskyting.no/no/nyheter/Blinkfestivalen+2015.b7C_wtHG0J.ips


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

6 

Heder og ære     

 

På julemøtet i desember mottok Lorentz Nielsen og Tor Kyvig Paul Harris Fellow. 
Begge med langvarig medlemskap i Rotary og stor samfunnsgagnlig innsats Lorentz Nielsen er tidli-
gere banksjef i DNB og har vært en tydelig stemme bl.a. i skogsaken. Tor Kyvik er 4. generasjon i K.J. 
Kyvig som tilvirker av sildeprodukter. Han var bl.a.. stifter av «Verdens lengste sildebord i Haralds-
gaten 

 

Paul Harris til Bjarne Housken dy og Arne Taraldsøy - mangeårig Rotarymedlemmer og stor 
aktivitet i samfunnslivet gjennom politikk og foreningsliv. Bjarne Housken dy  (til venstre) er for-
øvrig pensjonert tannlege, mens Arne Taraldsøy var skolepsykolog (til høyre i bildet).  
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 Rotary gjør det tryggere å leve på Haugalandet  
 

Ved inngangen til dette Rotaryåret fikk Karmøy 
Vest Rotaryklubb en forespørsel om vi kunne sam-
le inn penger til hjertekompresjonsmaskiner (pris 
pr. maskin kr 172.000.- ) til Karmøys ambulanser. 
Klubben fant straks at dette ville være et utmerket 
prosjekt for vår samfunnstjeneste. Ambulansetje-
nesten håpet å kunne få én maskin gjennom denne 
innsamlingen. Men i Rotary var ambisjonene  
større. Vi ville samle inn til minst tre maskiner, eller 

det samlede behovet for ambulansetjenesten på Haugalandet. 

 

Som tidligere beskrevet i Rotary i Vest, har Karmøy Vest Rk hatt flere gode prosjekter 
både lokalt og internasjonalt. Med dette prosjektet kunne klubbene vise at Rotary også 
var opptatt av menneskene i hele vår lokale region. Vi tok derfor imot utfordringen med 
glede og entusiasme og gjorde avtale med Kopervik og Karmøy Rotaryklubb om å gjøre 
prosjektet til et felles Rotaryprosjekt med Karmøy Vest Rk i ledelsen. 
 

Innsamlingen av midler har skjedd gjennom stands på Fiskeridagene, på kjøpesentre,  
e-poster og besøk til bedrifter, utlodninger i klubbene og bruk av sosiale medier. Det er 
kommet inn bidrag fra 80 bedrifter og 400 privatpersoner. Av alle bidragene som er kom-
met inn, tør jeg nevne det umiddelbare bidraget fra Lions Club Skudeneshavn med kr 

 

 

v/ Bjørn Rismyhr 

 Hjertekompresjonsmaskinen stilt opp på en modell. 
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20.000,- som det mest rørende og oppmuntrende. 
 

Jeg har tidligere skrevet om at vi den 3.12 i fjor overleverte to hjertekompresjonsmaski-
ner. Ambulansetjenesten i Helse Fonna regionen fikk den 14. januar i år overlevert ytterli-
gere to maskiner. Overrekkelsen ble dekket av lokale media. 
 

Rotaryklubbene på Karmøy har nå overlevert fire maskiner og fullført sitt oppdrag. Opp-

gradingen er gjort av nødvendig teknisk utstyr til ambulansetjenesten i Karmøy, Hauge-
sund, Bokn, Sveio, Tysvær og Vindafjord. 

Det gir ambulansepersonellet enda 
bedre mulighet til å berge liv. I nevnte 
region var det i fjor utrykning til 150 pa-
sienter med hjertestans. Vi vet at utsty-
ret vi har skaffet ofte vil bli til nytte og 
er trygge på at flere liv kan reddes.  
 
Rotarys motto er «Service Above Self». 
Gjennom denne aksjonen har Rotary 
fått vise seg fram som en serviceorga-
nisasjon og er blitt bedre kjent for den 
enkelte innbygger i lokalsamfunnet. 
Derfor er Rotaryklubbene takknemlige 
for utfordringen fra ambulansetjenesten 
og stolte av at oppdraget ble fullført 
med et meget godt resultat. 

 

T.v.: Sverre Kolbeinsen Lien, klinikkdirektør, 
medisinsk service og beredskap i Helse Fonna 

takker Rotary for gaven 

 

  Seniorrådgiver i ambulansetjenesten Svein Jensen forteller Rotarys  
delegasjon om bruk og nytte av hjertekompresjonsmaskinene.  
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FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD – FOREDRAG 
BVRK 20 JAN 2020 

 

Bergen-Vest RK hadde invitert øvrige klubber i Bergensområdet til det ukentlige 
møtet på Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsli.  Godt fremmøte indikerte at aftenens 
tema var interessant.  Foredragsholder, viseadmiral Elisabeth Natvig, Sjef Forsvars-
stab, ble introdusert av kontreadmiral Egil Eikanger som understreket at Natvig er 
en meget dyktig offiser som har nådd til en av de høyeste stillingene i Forsvaret. 
Noe av æren for å ha fremmet kvinners karrieremuligheter i Forsvaret tillegges tidli-
gere forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen som for øvrig var tilhører i salen. 

 
Tema for foredraget var det «fagmilitære 
råd» som Forsvarssjefen fremla i oktober 
2019. Regjeringen hadde i april samme 
år gitt oppdrag om å gi faglige råd om 
Forsvarets fremtid – denne gang uten 
fokus på økonomiske rammer. Dog skulle 
rådet ta utgangspunkt i gjeldende lang-
tidsplan for Forsvaret. Bakgrunnen for 
oppdraget er den endrede sikkerhetspoli-
tiske sitasjon, samt økende krav fra NA-
TO. Det har ikke vært hensikten å «snu 
alle steiner», men å fremme flere alterna-
tive helhetlige løsningsforslag. 
 

Internasjonalt ser man nå en utfordrende 
sikkerhetssituasjon.  Norges omgivelser 
kan lett påvirkes av stormaktrivalisering. 
Norges nærhet til Russland med sitt 
«bastionforsvar» er klart utfordrende sik-
kerhetsmessig. Det russiske forsvaret har 
gjennomgått betydelig oppgradering de 
senere årene, og bedre sensorer kombi-
nert med presisjonsvåpen med lang rek-
kevidde øker deres kampkraft. Det er 
kjent at Russland kan nå de fleste militæ-
re mål i Norge med våpen avfyrt fra eget 
territorium. En styrke for Norge er at vi 
lenge har hatt høy prioritet på etterret-
ningstjeneste. Derfor har vi god oversikt 
over kapasiteter som kan anvendes mot 
Norge i en eventuell konflikt. Det ble 
også understrekes at Russland med sine 
øvelser og sin militære tilstedeværelse 
opptrer svært ryddig, og gjensidig infor-
masjon om øvingsaktivitet respekteres.  
 

USA har lenge, og særlig tydelig under 
President Trump, klargjort at medlems-
landene i NATO i større grad må bidra til 

fellesskapet økonomisk. Det mye omtalte målet om at medlemslandene skal sette av 
minst 2% av bruttonasjonalprodukt til forsvarsformål står fast, og flere land har ennå ikke 
nådd målet.  Norge har gjort seg positivt bemerket ved at vi jevnlig bidrar med personell 
og styrker når NATO forespør. Således er to norske offiserer for tiden sjefer for maritime 

 

Egil Eikanger 
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styrker i NATO. 
 

Det er gjort et løft innen ajourføring av militære planverk i NATO, og det norske planver-
ket er nå vel avstemt mot det overordnede planverket i NATO. 
 
Viseadmiral Natvig ga videre en status for Forsvaret.  Etter en lang periode med nedbyg-
ging settes nå store ressurser inn i anskaffelse av reservedeler, økt innsats for å ta inn 
etterslep i vedlikehold, samt oppbygging av beredskapslagre av ammunisjon og våpen. 

Det nye kampflyet F-35 er un-
der innfasing, og blir en vesent-
lig styrking av Norges forsvars-
evne. En generell utforing er 
kompetanse og tilgang på per-
sonell. Dette er forhold som 
Forsvarssjefen tillegger stor 
viktighet. 
 
Norge må hensynta flere for-
hold ved planleggingen av vårt 
forsvar.  Operasjoner og øvel-
ser nasjonalt er sentrale, men 
vi må også være forberedt på å 
bidra utenfor Norge. Ettersom 
NATO og kollektivt forsvar er 
sentralt for Norge må vi også 
være klar til å ta imot forsterk-
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  ninger fra våre alli-
erte. 
 
Understøttelse av 
militære styrker 
med logistikk har 
gjennomgått en 
viktig endring de 
senere årene.  Sivi-
le leverandører er 
langt på vei brukt til 
transport-tjenester, 
bygging av leirer 
for innkvartering, 
servering av tilbe-
redte måltider etc, 
og det fungerer 

meget bra.  
 

Avslutningsvis gjennomgikk viseadmiralen de fire alternativene (A B C D) som er utledet i 
Fagmilitært råd, der alternativ A er Forsvarssjefens anbefaling, og det alternativet som 
best møter den sikkerhetspolitiske situasjon.  Løsningen vil fordre betydelig tilførsel av 
personell, både militært og sivilt. Kompetanse skal fremskaffes gjennom økte kvoter på 
krigsskolene, og i størst mulig grad skal utdanning som tilbys av andre utdanningsinstitu-
sjoner nyttes av Forsvarets studenter. 
 
Viseadmiral Natvig ble avslutningsvis takket av President BVRK, Morten Areklett, 
som understreket relevansen av temaet, og den gledelige oppslutningen fra  
nærliggende Rotary-klubber. 
 
TEL 
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Her er noen bilder fra årets Winter camp hvor 28 utveks-
lingsstudenter fra mange land, og som er i våre distrik-
ter, hadde sin uke i fjellene ved Nesbyen. 
  
Ta godt vare på de når de kommer tilbake til distriktet 
som du har ansvar for. 
De kommer tilbake  under årets Holmekoll renn, og da 
blir det mere moro. 

 

Winter camp med utvekslingsstudenter 
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Solamøtet 2020 

 
Det tradisjonsrike Sola-møtet for alle Rotaryklubbene i AG1 og AG2 områdene i Distrikt 

2250  ble arrangert 3. februar 2020 på Sola Strand Hotel.   
207 Rotarymedlemmer, ledsagere og venner deltok, og 15 av 17 klubber var  

representert. 
 

Vi inviterte til en klimadebatt over det brennaktuelle temaet:  

«Det brysomme klimaet»  
 
I Grunnlovens §112 står det: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der pro-
duksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig 
betraktning som ivaretar denne rett også̊ for etterslekten.» 
 
Innledere var: Ove Huus som er sivilingeniør og tidligere forskningssjef i Statoil (nå Equinor) og pt.  

president i Gandsfjord RK.  
 
Med utgangspunkt i ett av Ro-
tarys 4-spørsmåls - «Er det 
sant», viste Ove Huus i sin inn-
ledning til hvorfor livets gass 
CO2 med 4,3 prosent fossilt/
antropogent innslag umulig 
kunne bety noe fra eller til for 
klodens klimautvikling.   Det 
var et interessant og grundig 
foredrag.  
 
Neste innleder var Torbjørg 
Klara Fossum, leder for Low 
Carbon Solutions i Equinor.  
Hun er ansvarlig for utviklingen 
av Equinors teknologiportefølje 
innenfor karbonfangst og lag-
ring. Det var et imponerende 
foredrag om Equinors langsikti-
ge arbeid for en mer miljøvenn-
lig olje/gass næring.  
 
Debattpanelet besto av blant 
andre Geir Pollestad, stor-
tingsrepresentant fra Rogaland 
(Senterpartiet) og leder av næ-
ringskomiteen på Stortinget, 
Per A. Thorbjørnsen, tidligere 
medlem av Stavanger formann-
skap (Venstre) og leder av 
kommunalstyret for miljø-og 
utbygging, Ketil Solvik-Olsen, 
tidl. samferdselsminister FRP 
og påtroppende seniorrådgiver i 
firmaet Forus PRT og Harald 
Birkevold, journalist og kom-
mentator i Stavanger Aftenblad.  

 

 

 



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

15 

 Solamøtet 2020 
  

 
Adm.direktør i Næringsforeningen i 
Stavangerregionen, Harald Minge, 
ledet debatten på en fremragende 
måte. 
 
Sola Strand Hotel sørget for god mat 
og drikke i et hyggelig miljø.  Enga-
sjementet og debatten rundt bordene 
kunne måles på høyt lydnivå under 
middagen. 
«It’s a morbid observation, but if eve-
ryone on Earth just stopped breathing 
for an hour, the greenhouse effect 
would no longer be a problem” (Jerry 
Adler) 
 

Arrangørkomite: 
Christin Landmark, 
PDG Gandsfjord RK 
Kjell-Andreas Heske-
stad, AG1 Lund Rotary-
klubb Astrid Sjurseike, 
PP Ålgård Rotaryklubb 
Martin Sigmundstad, 
AG2 Strand Rotary-
klubb 
 

NESTE SOLA 
MØTE  
ARRANGERES 
PÅ SOLA 
STRAND HOTEL 
MANDAG 8. FE-
BRUAR. 2021 

 

 

 

Ref: Astrid Sjurseike 
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Askøy Rotary Klubb 40 år      

Askøy Rotary Klubb 40 år 
Tekst og foto Per Ove Askeland 

 
Askøy Rotary klubb ble etablert i 1979 og har charterdato 27. desember 1979.  27. 
desember 2019 fylte klubben med andre ord 40 år. Torsdag 20. februar ble jubileet 
feiret i Møllesalen i Shoddyen i Strusshamn med 35 medlemmer, ledsagere og 
gjester til bords. 

 
Arrangementskomiteen hadde laget 
et verdig og flott program med en fin 
blanding av musikk og sang, skjemt 
og litt alvor som akkompagnement til 
et 14 retters tapas-bord som ble kro-
net med bløtkake og kaffe.  Til inn-
ledning på festen fikk gjestene en 
sprudlende aperitiff og oppleve en-
semblet «Askøy Unge Strykere», 
som gav en liten konsert som takk 
for økonomisk støtte fra klubben.  
Det er særdeles flott å se at det spi-
rer og gror også på symfonisk vis på 
Askøy. 
 
President i jubileumsåret - Jonas 
Torsvik - åpnet festen og ønsket 
medlemmene og deres ektefeller vel-
kommen.  En spesiell velkomsthilsen 
gikk til assisterende guvernør Nils 
Tore Skogland, som også represen-
terte Bergen Rotary Klubb – vår fad-
derklubb – for anledningen.  Gjester 

fra naboklubben Askøy Fenring Rotary Klubb, John 
Jørstad og Øystein Robbestad, ble og hilst spesielt 
velkommen.  
 
I åpningstalen minnet presidenten de tilstede-
værende om at Bergen Rotary klubb ved daværende 
president Kåre Namtvedt, i 1979 tok initiativet til å 
starte en Rotary klubb på Askøy.  Det var Finn Guld-
brandsen og den kjente NRK profilen Jakob Skars-
tein, som fikk i oppdrag å dra klubben i gang.  Det 
gjorde de ved å kontakte to personer de kjente på 
Askøy. På den måten ble Erling Klyve og Terje Bøe 
dradd inn i etableringsarbeidet.  Etter noen måneder 
med rekrutteringsarbeid, samlet 30 menn seg i  
Monopol Hempels kantine i Florvåg med formål å in-
formere om Rotary og å etablere grunnlag for en 
klubb.  Etter hvert ble det etablert et styre med Erling 
Klyve som president og Terje Bøe, Kristian Johann-
essen, Finn Bergersen og Ingvald Nielsen som øvri-
ge styremedlemmer.  27. desember var det altså 
klart.  Askøy Rotary Klubb fikk sitt charter. 
 
Jonas Torsvik leste så opp en hilsen fra Jakob Skars-

 

 

 

 
President Jonas Torsvik bruker klokken for å kalle 
på oppmerksomheten. 

Vrimling og aperitiff 

Askøy unge strykere 
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tein – han er nå blitt over 90 år gammel, men er like klar som før.  Etter en hilsen der 
han gir uttrykk for å være privilegert som har fått være med å stifte klubben, fortsetter 
han med følgende vers:  

 
Her sitter vi – i kjeden som når jorden rundt – og vil 
at efter oss skal stadig nye slektsledd slippe til 
Og de som tok de første tak skal alltid ha honnør 
fra første president og til den siste guvernør. 
Skål for Rotary-ideen! Skål for merkesmannen Paul. 
Det var Rotary som middel, det er Rotary som mål. 
Det er Rotary som vokser til et stort maskineri, som du og jeg og 
vi to er  
et lite tannhjul i! 
 
Skål for Askøy Rotary Klubb! 
 
 
Så har det gått 40 år med stor utvikling både i klubben og i samfunnet rundt oss for øv-
rig.  Presidenten pekte på noen sentrale utviklingstrekk; klubben og Rotary er blitt mye 
mindre konservativ.  Rotary er nå mer åpen og demokratisk enn tidligere.  Regelverket er 
forenklet og mer tilpasset dagens samfunn.  For lengst har kvinnene gjort sitt inntog i 
klubben og tatt sin naturlige plass som likeverdige medlemmer.  Informasjon, kommuni-
kasjon og PR er blitt viktige faktorer i klubbdriften og data verktøy og Internett er blitt 
selvsagte redskaper i daglig drift med alt det innebærer, med web-sider, Facebook og 

 

 

SKÅÅÅL! 

Flott stemning 
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lignende, samt e-post distribusjon.   
 
Klubben har også vært blant de fremste når det gjelder utviklingen 
i distrikt 2250, ettersom vi har utfyllende og oppdaterte hjemmesi-
der, for lengst har digitalisert og lagret alle viktige historiske doku-
menter, tilrettelagt for lederplattform, etablert Rotary skolen og tatt 
i bruk nye retningslinjer fra Rotary International. 
 

Gjennom å arrangere Yrkesmesse i 23 år, har klubben lagt grunn-
laget for økonomisk trygghet og dermed også evnen til å hjelpe 

andre.  De fem avenyene for Rotary arbeid er også 
våre satsingsområdet, der vi yter økonomisk og 
annen innsats; I klubbtjenesten, i samfunns-
tjeneste, yrkestjeneste og  
internasjonal tjeneste samt i ungdomstjeneste. 
 
Listen med gode tiltak, støtte og hjelp som er ytt fra 
klubben er lang og klubben bruker fortsatt mange 
ressurser både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
På distriktsnivå har flere av klubbens medlemmer 
opp gjennom årene tatt ansvar.  Klubben har hatt 
guvernør ansvaret (Tor Leganger-Hansen), redak-
tør i mange år for distrikts-bladet Rotary i vest 
(Per Ove Askeland), laget en Rotary Skole (John 
Ivar Solvik) som er tatt i bruk av mange av de 
andre klubbene i distriktet, jobbet i arbeidet for  
Rotary Fondet (Eli Lexander), deltatt som repre-
sentant for distriktet i NORFO´s kommunikasjons-
komite (P.O. Askeland) m.m.  
 
Askøy Rotary Klubb er et trivelig sted å være med 
gode programmer og bedriftsbesøk og et flott sosi-
alt miljø.   
 
Etter åpningstalen ble ordet gitt til dagens toast-
master John Ivar Solvik som ledet forsamlingen 
gjennom resten av programmet. 
 
Gaver 
Assisterende guvernør Nils Tore Skogland over-
rakte et bilde med tekst som viser at Bergen Rota-
ry Klubb vil gi en gave i Askøy Rotary Klubb sitt 
navn, til et prosjekt som bidrar til kvinnelig entre-
prenørskap, lokalt eierskap og samfunnsnyttig ut-
vikling gjennom Rotary Foundation. 
 
Fenring Rotary Klubb representert ved Øystein 
Robbestad vil finansiere en såkalt Shelterbox (et 
katastrofetelt med alt utstyr til bruk for en storfami-
lie som er utsatt for naturkatastrofe).  Shelterboxen 
gis i Askøy Rotary Klubb sitt navn. 
 

En musikalsk gave til alle de tilstedeværende sto 
sang artisten Giske Bratli for.  Hun akkompagnerte 
seg selv på piano og åpnet med «Imaging» av 
John Lennon og avsluttet konserten med den 

  

  

 

Artist Giske Bratli underholdt 

Chartermedlem og muntrasjonsråd Terje 
Bøe mimret om turer og opplevelser 

President Jonas tar imot en Shelterbox Fra 
Fenring RK ved Øystein Robbestad 

Nils Tore Skogland overekker gave fra 
Bergen RK 

Han laget Rotary Skolen i 
D2250 - John Ivar Solvik 
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svært så passende «What a wonderful 
world» av Louis Armstrong.  Så sto klub-
bens egen klubbsang for tur, skrevet av 
Terje Bøe med et vers for hvert, store 
jubileum (hvert femte år) og med nytt 
vers i anledning 40 års jubileet skrevet av 
Eli Lexander. 
 
Heder 
President Jonas Torsvik kalte frem de 
tilstedeværende Chartermedlemmene og 
overrakte de hver sin charternål samt 
blomster.  Nålen kan kun bæres av de 
som har vært med å etablere en Rotary 
klubb (chartermedlemmer). 
 
Fire av klubbens medlemmer ble så tak-
ket med blomster for innsatsen i  

forbindelse med utarbeidelsen av et hefte om 
klubbens historie. 

    

 

 

 

Tapasretter på menyen 

Blomster og charternål til  
Terje Bøe 
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Kveldens siste høydepunkt var utdelingen av Rotarys høyeste utmerkelse, fore-
stått av assisterende guvernør Skogland.  En Paul Harris medalje med safir, til Per 
Ove Askeland.  I sin begrunnelse for tildelingen har presidenten skrevet følgende: 
 
PHF TILDELING  - PER OVE ASKELAND PÅ JUBILEUMSFEIRING 40 ÅR 20.02.2020 
 

Per Ove ble medlem i Askøy Rotary 15.09.1996. 
Du engasjerte deg tidlig i distriksoppgaver innen kommunikasjon, PR og mediehåndtering, og har 
gjennom mange år vært en aktiv og engasjert foredragsholder både på Pets og Distrikts-
konferanser. 
I tillegg har du vært og er redaktør for Rotary i Vest, samt Distriktets PR-kontakt og medlem i 
NORFO`s kommunikasjonsavdeling. 
 
På bakgrunn av din innsats for D-2250 ble du av distriktet tildelt PHF i 2012. 
 

I klubben har du gjennom mange år vært engasjert innenfor samme fagfelt og du har vært klub-
bens spydspiss mot media på mange områder: Yrkesmessen, messeblad, promotere klubben i 
lokalavisen og jobbet med talentprisen og RYLA kandidater i flere år. Dessuten har du bidratt 
stort til våre innholdsrike og informative websider. 
 
Du har 2 ganger vært president i klubben: 2007/2008 og 2015/2016: engasjert i bl.a. gode fore-
drag, fornying, kommunikasjon, media håndtering og medlemsrekruttering. 
Din yrkesmessige kunnskap og din personlighet har bidratt stort til klubbens utvikling på mange 
felt. Din positivitet og ditt engasjement for klubben og ROTARY, har hele tiden vært tilstede, tross en 
vanskelig tid med kreftsykdom. 
 
Per-Ove: Du fortjener benevnelsen en ekte Rotarianer. 
Med disse lovord tildeles du herved PHF m/safir fra Askøy Rotary klubb. 
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 Annonse     

Leder av kommunikasjonskomiteen i Norfo. 
Vervet som leder av kommunikasjons-

komiteen i Norsk Rotary Forum (Norfo) er  
ledig.  

 
 

Funksjonstida er tre år. Kommunikasjonskomiteen (KK) er Norfos fagutvalg for kommunikasjon. Leder 
har sammen med komiteen ansvar for å iverksette og gjennomføre den kommunikasjonsvirksomhet 

som Norfo til enhver tid vedtar. Kommunikasjonskomiteen skal være faglig rådgiver for DG, DGE, 
DGN, distriktenes kommunikasjons- og IT-ansvarlige, samt Norfos styre og arbeidsutvalg. 

 

Komiteen består av leder, webmaster, webredaktør og 6 medlemmer, utpekt som kommunikasjonsansvarlige 
av sine respektive distrikt. Komiteens leder inviteres til aIle Norfos styremøter og arbeidsutualgsmøter, og 
deltar på disse som observatør med tale- og forslagsrett. 
 
Komiteen skal drive sin virksomhet innenfor vedtatte budsjettrammer. Komiteens leder har attestasjonsmyn-
dighet for komiteens utgifter innen eget ansvarsområde, pålagte oppgaver og budsjettrammer. Kommunika-
sjonskomiteens leder rapporterer til Norfos arbeidsutvalg, ved utvalgets leder. 
 
Komiteens leder skal, sammen med komiteen, bidra til å styrke Rotarys omdømme, samt motivere, inspirere 
og effektivisere arbeidet mot Rotarys strategiske mål. Sørge for at KK er en god rådgiver i mediaspørsmåI, 
samt bistå med medietrening etter ønske og behov. Delta i de utvalg styret mener er nødvendig og utvikle, 
oppdatere og distribuere Rotarys informasjonsmateriell. Utarbeide en årlig handlingsplan for kommunikasjons-
aktiviteter. Ha overordnet ansvar for årlig opplærings- og informasjonsmøte for DICO-er, distriktssekretærer 
og DT-er r Fagansvar for ekstern kommunikasjon. Sikre god kommunikasjon med tidsskriftet Rotary Norden. 
Leder innkaller KK som har møter etter behov, minst en gang hvert halvår. 
Det er utarbeidet mandat for kommunikasjonskomiteen. 
 
Som alle andre verv i Rotary, er også kommunikasjonskomit6lederen i Norfo ulønnet. Reiseutgifter og andre 
utgifter dekkes etter regning, i samsvar med vedtatte retningslinjer. » 
 
Johan Østby Nosaveien 33, 1914 Ytre Enebakk E-postadresse: i-oestbv@online.no Telefon: 90 50 23 03 
  
 
Når distrikter og klubber har funnet egnede kandidater, ber Norfo om at de oppfordres til å søke på vervet. 
Siden vervet er ledig, ønskes tiltredelse så raskt som mulig. 
 
Søknadsfrist settes til 1. april 2020, og søknad sendes til Norfos sekretær  
Johan Østby på e-post j:oeslby@od!-neJle 

 

 


