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

   

DG  Odd Henning Johannessen 

Rotary i Vest 

  Månedsbrev for Distrikt 2250 
Nr. 9. 2019 - 20 

 

 
 Inneholder bl.a. 

Fra guvernøren 2 

President og guvernør-
skifte på Stord 

4 

 Rotary Norge; TV-
aksjonen - En Poliofri 
verden 

9 

Coronna - En tid for 
nytenkning 

17 

Nytt fra Bergen Vest 
RK 

19 

En annerledes corona-
hverdag 

21 

Friskt blod i Torgall-
menning RK 

24 

Talentpris til verdens-
mester i kickboxing 

Convention på nett neste 

Guvernørskifte på Stord 

En annerledes Corona hverdag 



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

2 

     

 

 
Det nærmer seg slutten av et veldig spesielt 
Rotaryår, der coronaviruset stengte ned deler 
av møtevirksomheten vår det siste halvåret. 
Men ut fra oppsummeringene vi hadde på vår-
møtene våre med presidenter og innkommende 
presidenter, ser vi imidlertid at de fleste klubbe-
ne har klart seg bra og noen har fått prøvd ut 
og hatt positive erfaringer med bruk av webmø-

ter. Alle ser ut til å ha tatt grep og har planene klare for et nytt Ro-
taryår. Der vil mange fortsette å fokusere på arbeid med med-
lemsutvikling og rekruttering av nye medlemmer, slik at vi kan vi-
dereutvikle Rotary som en betydningsfull og sterk organisasjon 
som betyr noe i vår region. 
 

Mange klubber hadde ambisiøse planer om å rekruttere nye medlem-
mer dette året og sørge for at vi fikk snudd den negative trenden som 
vi har hatt fra 2013-19 – noe vi har klart. Dette gjaldt ikke minst Stord 
Rotary klubb, som nå skal være vertskapsklubb for den neste guver-
nøren vår, Jostein Osnes. Men under guvernørskiftet, som vi hadde 
sist onsdag på Grand hotel, gjorde både president og innkommende 
president i klubben det klart at dette viktige arbeidet med å rekruttere 
nye medlemmer bare er satt midlertidig på vent. Det skal fortsette og 
gis høy prioritet i det nye Rotaryåret som starter i august. 
 

På det siste styremøtet i Distrikt 2250, la vi også et godt grunnlag for å 
styrke arbeidet med medlemsutvikling og rekruttering. DGE Claus Fey-
ling får fra neste Rotaryår et spesielt ansvar for medlemsutvikling og 
går inn som medlem i komiteen for medlemsutvikling. På den måten 
får vi en direkte forbindelse mellom komiteen og styret, samtidig som 
DGE får innblikk og opplæring i dette viktige arbeidet. Dette vil gi han 
et godt utgangspunkt for hans videre arbeid som guvernør. I tillegg har 
vi også oppnevnt IPDG Arild Dale som medlem av medlemsutviklings-
komiteen, med spesielt ansvar for etablering av nye klubber. 
 

Ellers behandlet styret mange viktige og store saker. Nye forskrifter er 
utarbeidet og vil bli sendt til endelig behandling på årsmøtet på dis-
triktskonferansen i oktober.  Det samme gjelder organisering av distrik-
tets regnskapsføring som nå er under utredning. Endelig godkjenning 
av Arild Dale som ny representant for distrikt 2250 som representant til 
COL, med Tove Kayser som vara, ble godkjent etter avstemming blant 
klubbene. Styringsdokument for distrikt 2250 ble oppdatert og revidert. 
TV-aksjonen og IKT og digital support til klubbene ble også drøftet. 
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I etterkant av styremøtet hadde vi et godt møte med AG-ene, der vi 
hadde en oppsummering av Rotaryåret: hva vi har oppnådd, hvor vi 
står og hva som bør videreføres og styrkes i året som kommer. Vi har i 
løpet av dette året kommet godt i gang med opplæring av AG-er og har 
klart å involvere dem mer i styrets arbeid bl.a. gjennom å gi dem til-
gang på møtereferat fra styret og annen informasjon fra RI. Men det er 
behov for å fortsette opplæring av AG-ene og å jobbe med å utvikle AG
-rollen for å styrke organisasjonen på sikt. 
 

Vi hadde til slutt et møte om medlemsutvikling. Lederen av komiteen 
Leif Harald Kvåle oppsummerte og den innkommende lederen av ko-
miteen, Hilde Hamarsland, delte tanker om hvordan dette arbeidet bør 
videreføres. Vi fikk således en god gjennomgang på status i dette ar-
beidet og drøftet hva som bør prioriteres i året som kommer. Vi har 
derfor et godt utgangspunkt for videre arbeid i denne viktige komiteen. 
 
Til tross for coronavirus og nedstenging har vi oppnådd mange gode 
resultat i året som gikk. Aldri før har vårt distrikt fått fram så mange 
Global Grant søknader som i år, og TRF-komiteen har gjort et svært 
godt arbeid og gitt mange klubber verdifull hjelp og opplæring i utvik-
ling av prosjekter, søknader og prosjektoppfølging. Det er således lagt 
et svært godt grunnlag for det videre arbeidet. 
 
På slutten av Rotaryåret gjenstår det for meg å takke alle presidenter 
og klubber for godt samarbeid og for det flotte arbeidet som dere har 
utført i Rotary sin ånd om å gagne andre rundt om i klubbene, lokal-
samfunnet og internasjonalt.  
 
Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer! 

 

Odd Henning Johannessen 
DG 2250 
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Presidentskifte og guvernørskifte i  
Stord Rotaryklubb. 

 
Det var uvanleg mange medlemmer i Stord Rotaryklubb som hadde benka seg 
rundt borda i møtelokalet i Grand Hotell i Leirvik. Dei ville gjerne vera med på 
presidentskifte og guvernørskifte. 
Avtroppande president Svein Kristen Bunes fortalde om eit uvanleg Rotary-år med 
koronapandemi og avlyst møteverksemd. Han sa seg glad for å la stafettpinnen gå 
vidare til innkommende president Bjørn Egil Solvoll. 

Bjørn Egil Solvoll takka klubben for tilliten og lova at han skulle gjera sitt beste for at 
Rotary-året 2020-2021 skulle bli eit godt år for klubben. Han gledde seg over å få vera 
med i det store prosjektet som guvernøråret 2020-2021 medfører for klubben. 
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Etter presidentskiftet var det eit musikalt innslag med Berge og Lars Osnes. Berge trak-
terte flygelet medan12 år gamle Lars spela cello. Dei spelte ein sats frå eit verk av 
Tjaikovski og ein sats frå eit verk av Grieg. Eit uventa, men svært vellukka innslag i eit 
Rotary-møte på Stord. 
Far og bestefar til musikantane, innkommende guvernør, var tydeleg rørt og takksam for 
musikken. 
 

Smørbrød, tebrød og kaffe og 
mineralvatn smakte godt etter første del 
av kveldens møte. Drøset gjekk lett 
rundt borda. 
 
Avtroppande guvernør fekk ordet etter 
matøkta og fortalde om eit særprega 
Rotary-år. Han klarte å gjennomføra 
besøk til alle klubbane sjølv om 
klubbaktivtetane var innstilte i meir enn 
to månader. Han framheva at distriktet 
har fått godkjent fleire Global Grant-
prosjekt dette året. Vidare understreka 
han behovet for ei sterkare satsning på 
medlemsutvikling i eksisterande klubbar 
og auka innsats for å få etablert nye 
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klubbar. Han nemnde si eiga tilknytning til Stord 
som tilsett på Aker Stord, at mange av 
klubbmedlemmene er folk han kjende og at han 
alltid hadde kjent seg velkommen i klubben. 
 

Påtroppande guvernør Jostein Osnes starta 
med å seia at det er ei stor ære for han å få  
representera Stord Rotaryklubb som guvernør 
for D2250 i Rotaryåret 2020-21. Han takka der-
etter Odd Henning for den innsatsen han har 
gjort som guvernør i dette Rotaryåret.  
  
Odd Henning har gjort ein stor innsats som  
guvernør i 2019 - 20. Han har særleg framheva 
kor viktig det er å bruka TRF for å sikra  
aktivitet med innsamling av pengar og få fram 
gode GG-søknader. 
Han har fleire hjertebarn i tillegg til Rotary. 
Han har i mange år hatt eit samarbeid med ein 
skule i Sør-Afrika. Han lukkast nettopp å få  
godkjent ein GG-søknad med denne skulen. 
Innkommande guvernør takka Odd Henning for  
innsatsen med ei god flaske vin frå Sør-Afrika. 
 

Det er tredje gongen eit medlem i Stord 
Rotaryklubb får vera guvernør for D 2250.  
Første gongen var det Birger Heiberg 
Andersen som vart guvernør. Det var i 
Rotaryåret1969-70. 
Ingen som budde på Stord då Heibergen 
levde, har unngått å oppleva han som 
musiker, pedagog og hans sterke 
samfunnsengasjement, særleg for ungdom 
som kom skeivt ut i livet. Ein ny skule i Sævar— 
hagen for slike ungdommar var hans verk. 
 

7 år seinare var det advokat Kolbein Sydnes 
som fekk æra av å vera guvernør. Hans liv var 
også prega av sterkt samfunnsengasjement. 
Han fekk plass i mange offentlege og private 
utval, komitéar og styre. Han la som guvernør 
vekt på at Rotarys eigenart måtte takast vare på. 
 

Mange vil nok meina at ein 78-åring ikkje  
bør ta på seg slike oppgåver. Når slike tankar 
har kome til meg, har eg funne trøyst i inn- 
kommande RI-president, Holger Knaach, sine 
ord om at det aldri er for seint å vera ein 
rotarianar og ta på seg dei oppgåver som ein 
blir beden om. 
 

Heldigvis er det ikkje ein einpersonsjobb å 
vera guvernør. Stord Rotaryklubb har gode 
føresetnader for å ha ein guvernør igjen. 
Det er sterkt samhold i klubben, sterk vilje til 
felles innsats og god organisasjonskompetanse  
hjå mange medlemmer. 
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Team Jostein vart eit omkvede på PETS i mars. 
Teamet har auka i medlemstal og arbeider grundig og godt med dei sakene som distriktet  

skal ta ansvaret for.  Etter talane frå avtroppande og påtroppende guvernør, 
var det fleire som tok ordet og ønskte Jostein Osnes lukke til med året som guvernør. 
Jens Hystad, mangeårig medlem av Stord Rotaryklubb og fadder til Jostein, bar fram 
ei varm helsing til den nye guvernøren.  
 
IPDG Arild Dale ønskte også alt godt for den nye guvernøren og såg fram til eit godt 
samarbeid. Han trekte også fram sentrale element i det å vera rotarianar. Det same gjorde 
Bjørn Rismyhr, AG 3 frå Karmøy Vest Rotaryklubb. 
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Rotary Norge TV-aksjonen - «En poliofri verden» 
 
Det blir nå sendt ut informasjon til alle klubbene og medlemmene om arbei-
det vi skal i gang med for å forberede Rotarys søknad for å få TV-aksjonen i 
2022.  
 

NORFO vil koordinere arbeidet med søknaden og arbeider nå for å rekrutte-
res en prosjektleder fra 1.1.2021. Prosjektlederen skal rapportere til NORFO 
sitt styre gjennom en styringsgruppe som består av NORFO`s arbeidsutvalg. 
 

Om vi skulle vinne fram med vår søknad om TV-aksjonen, vil organisasjonen 
som vi har valgt å kalle Rotary Norge TV-aksjonen (RNTV) bli oppskalert. 
Bl.a. skal det inngås et samarbeid med en organisasjon NRK bruker som har 
årelang erfaring med å kjøre TV-aksjoner (som for Care, Kirkens Bymisjon, 
Unicef m.fl.).  Hvis vi ikke lykkes med å hente inn eksterne midler, vil vi måtte 
komme tilbake til distriktene og be om bidrag, slik det ble gjort med Handi-
camp. 
 

I tillegg til den betalte prosjektlederen er det behov for en rekke personer 
som kan tenke seg å gjøre en frivillig innsats i arbeidsgrupper. Vi ber om at 
de som kan være interesserte i prosjektlederstillingen (se utlysningstekst) el-
ler i annet frivillig arbeid i arbeidsgruppene om å ta kontakt. Nærmere infor-
masjon vil ligge på NORFO`s hjemmeside. 
 

Ideelt sett vil prosjektleder være en Rotarianer, men vi vet ikke ennå om en 
slik person finnes i våre rekker og det er derfor tatt høyde for at en utenfor-
stående person kan engasjeres. Dette vil i begge tilfeller være en lønnet stil-
ling. 
 

Vi er overbevist om at å søke og få TV-aksjonen vil være svært viktig for Ro-
tary`s arbeid med å utrydde polio. Det er også viktig for Rotary som organisa-
sjon, ved det engasjementet som naturlig blir skapt ved gjennomføringen av 
TV-aksjonen. Ved det unike samarbeidet med The Bill & Melinda Gates 
Foundation har vi dessuten en mulighet til å kunne få 3 kroner ut av hver inn-
samlet krone, ved at de gir 2 kroner for hver vi samler inn. 
 

Informasjon om TV-aksjonen blir nå sendt ut til all presidentene som vi håper 
videreformidler informasjonen til alle medlemmene. 

 
  

 Odd Henning Johannessen 
 DG 2250 

TV-AKSJONEN 2022 TIL “EN POLIOFRI VERDEN”
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Rotary og utryddelse av polio

• 1979: Pilotprosjekt på Filipinene:                             
6 millioner barn ble vaksinert.

• 1985: Rotary lanserer PolioPlus Blir
verdens største globale folkehelseinitiativ
koordinert av private.

• 1988: Rotary blir en spydspiss i
partnerskapet Global Polio Eradication 
Initiative (GPEI), sammen med World 
Health Organization, UNICEF og U.S. 
Centers for Disease Control    and Prevention. 
Senere slutter The Bill & Melinda Gates 
Foundation seg til initiativet. 

Polio og COVID-19

• Dør-til-dør-aksjoner i Pakistan og Afghanistan for å 
vaksinere er satt på vent inntil forbud mot å gå ut er 
opphevet.

• Hele infrastrukturen som er bygget opp for å 
bekjempe polio: Helsearbeider, helsesenter, 
laboratorier mm. er stilt til disposisjon i arbeidet for 
å stoppe COVID-19.

• Vaksinasjonsarbeidet går for fullt der det er mulig.
• The Bill & Melinda Gates Foundation er fortsatt med. 

(Feilinformasjon har sirkulert.)
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Effekten av Rotarys polioarbeid

Siden 1988 har Rotary:

• Bidratt til vaksinering av mer enn 2.5 milliarder
barn

• Bidratt til forebygging av mer enn 17.4 millioner
tilfeller av poliolammelser

• Bidratt til å avverge at mer enn 1.5 millioner
barn døde fordi vaksinen ble supplert med 
vitamin A og markkur

• Brukt over $1.7 milliarder på utryddelse av polio

MEN - ARBEIDET ER IKKE SLUTTFØRT!

Hvorfor arbeide for å få TV-aksjonen?

• Rotary har lovet verdens barn å utrydde polio.
• Målet er innenfor rekkevidde, men den fasen vi er 

inne i nå er ekstremt kostbar. 
• TV-aksjonen innbringer årlig ca. 240 mill. kroner.
• I vårt tilfelle vil The Bill & Melinda Gates 

Foundation doble den private andelen av 
innsamlede midler. Det vil øke forventet resultat
vesentlig. (Avtalen utløper 1. juli 2023)

• TV-aksjonen vil gi Rotary positiv
oppmerksomhet.



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

12 

     

Forankring

• De norske distriktene samarbeider om 
fellesprosjekter gjennom Norfo, Norsk Rotaryforum.

• Distriktsguvernørene har gjennom vedtak på Høst-
og Vårmøter i de siste 3 årene bekreftet at de vil søke 
om å få TV-aksjonen til End Polio Now.

• Mange rotaryklubber er allerede engasjert i TV-aksjonen
som bøssebærere og har etterspurt at den skal gå til End 
Polio Now i mange år.

• Det informeres om TV-aksjonsarbeidet høsten 2020 på
alle distriktenes årsmøter.

Vi søkte om å få TV-aksjonen i 2020

Men, vi vant ikke frem den gangen.

• Dette er ikke uvanlig.

• De fleste organisasjoner søker flere ganger før de når 
frem

• Mange svært gode og verdige «konkurrenter»

• Vi lærte mye om prosessen

• Masse nyttig arbeid la grunnen for neste gang…
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Organisering

• Prosjekteier (PE): Norfo, Rotary Norge. Representert ved 
Norfos styre.

• Prosjektansvarlig (PA): Leder av Norfos arbeidsutvalg
• Styringsgruppe: Norfos arbeidsutvalg, utvidet med den som 

var leder foregående år. Ved å utvide styringsgruppen på denne 
måten sikres en kontinuitet over 4 år. Norfos AU arbeider i 
andre saker i den nåværende sammensetning i henhold til 
Norfos vedtekter § 3.2

• Prosjektleder (betalt): Engasjeres fra 1. jan. 2021 i skalerbar 
stilling for å lede prosjektorganisasjonen, Rotary Norge TV-
aksjonen (RNTV). Hvis Rotary tildeles TV-aksjonen i 2022 vil 
stillingsstørrelsen utvides i henhold til oppgavene.

• Arbeidsgrupper/ressursgrupper: Opprettes etter behov. 

Faser:

1. Forankring hos og motivering av egne medlemmer 
og utarbeidelse av ny søknad.

2. Planlegge og gjennomføre selve TV-aksjonen.

3. Gjennomføre aksjonsuker i Afghanistan og 
Pakistan og langs grensen mellom de to landene.

4. Rapportere og evaluere.
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Prosjektet vil omfatte:

1. Sørge for at Rotary oppfyller alle krav for å kunne søke, f.eks. 
ved å opprettholde distriktenes godkjennelse hos 
Innsamlingskontrollen.

2. Lokalisere og bruke Rotarys ressurser.
3. Innhente eksterne ressurser hvor nødvendig
4. Definere prosjektene pengene skal brukes til, i samarbeid 

med Rotary/End Polio Now i Evanston.
5. Utarbeide søknaden til NRK TV-aksjonen.
6. Fortsette forankringen. Vektlegge informasjonsflyt.
7. Gjennomføre TV-aksjonen sammen med NRK.
8. Gjennomføre prosjektene (bruke pengene) via End Polio 

Now.
9. Rapportere til NRK når arbeidet er sluttført.

Fordeling av oppgaver

Norfo: Ansvarlig for prosjektet i alle faser.

En frittstående profesjonell organisasjon bygd opp av 
NRK vil organisere selve innsamlingsaksjonen under 
ledelse av en prosjektleder oppnevnt av Rotary.

De innsamlede midlene overføres til Rotary/End Polio 
Now.

Klubbene må stille med entusiasme og flest mulig 
bøssebærere.
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Kostnader og finansiering

Fase 1 -Planlegging, forankring, skrive søknad
Lønns- og aktivitetsmidler pr år: NOK 1 million
Finansieres via sponsormidler eller bidrag fra distriktene.

Fase 2 - Planlegge og gjennomføre selve TV-aksjonen.
NRKs innsamlingsaksjon koster ca NOK 40 mill. Den 
finansieres av de innsamlede midlene men må forskutteres 
av RNTV.
Lønn til prosjektleder: Finansiering ikke avklart pga. ny 
avtale med NRK som er under utarbeidelse.

Finansiering i søknadsperioden

Lønn til prosjektlederen må finansieres. Enten via 
tilskudd fra distriktene eller ved hjelp av 
sponsormidler.

Det arbeides med ulike løsninger. Klubbene vil bli 
holdt orientert. 
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Vil du være med?

• Vi behøver en prosjektleder, fortrinnsvis en rotarianer, men 
det er ikke et krav.

• Frivillige rotarianere som vil delta i arbeidsgrupper og kan litt 
om økonomi, informasjonsarbeid, polio eller annet relevant for 
arbeidet.

• For mer informasjon, kontakt:

• Claus E. Feyling: 48001747, cfeyling@cerfe.no
• Erik Kreyberg Normann: 97501120, erik@normann.no
• Ingrid Grandum Berget: 91365033, ingrid.berget@gmail.com

     

“The progress on polio is a reminder of what 
people can accomplish when they are bold, 
determined, and willing to work together.”

- Bill Gates at the 2017 Rotary International 
Convention, Atlanta, GA, USA
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Tradisjonen tro i Bergen Vest Coronatider – en tid for nytenking og læring. 
 

Av Bjørn Rismyhr, Karmøy Vest Rk, AG-3, D-2250 
 
Den 12.mars skjedde det. Norge ble stengt ned pga Covid-19. Alle 
Rotaryklubbene måtte stoppe med sine klubbmøter. Plutselig var 
det ikke mulig å møte hverandre på klubblokalet. Ingen kunne hel-
ler si når møtene kunne tas opp igjen. Alt var usikkert. Ville det ta 
noen måneder, eller ville det vare ut året, kanskje ett helt år, til Co-
ronavaksinen kunne beskytte, før vi kunne møtes igjen? 

 

Mange klubber har i denne Coronatiden ikke hatt et eneste møte. I Karmøy Vest Rotary 
klubb tok det én måned før vi fikk summet oss til å ta i bruk teknologien vi alle har hjem-
me. Vi startet med nettmøter, først bare for styret, så for styret og komitélederne, deretter 
med hele klubben. Etter å ha prøvd Teams, gikk vi over til Zoom. På denne plattformen og 
med telefonstøtte til medlemmene for å kople seg på, har vi hatt ukentlige nettmøter. 
Første møte gikk med til å høre hvordan det sto til med hvert enkelt medlem. De neste 
møtene ble brukt til Egoforedrag fra nye medlemmer og til «Tre-minutter» fra eldre med-
lemmer. Omtrent halvparten av klubbens 59 medlemmer har koplet seg på nettmøtene. 
Så nå er vi kommet godt i gang. 

Heldigvis ser det nå ut til at vi kan få lov å møtes i klubblokalene igjen. Det gleder vi oss 
til. Det er tross alt hyggeligst å møtes ansikt til ansikt. Tiden med nettmøter har imidlertid 
gjort oss trygge på bruk av nødvendig teknologi. Så vi vil nok fortsette med å la møtene 
også gå på nett. Slik kan våre medlemmer som er på reise kunne kople seg på og følge 
klubbens aktivitet. I klubben har vi flere medlemmer som er på jobbreiser og som jobber 
offshore, så behovet er der. 
 

Hva har vi lært av tiden vi har vært igjennom utover å arrangere møter på nett? 
 

Vi har blitt påminnet at møtet med Rotaryfamilien er viktig for oss alle. Det er viktig å se 
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hverandre og viktig å bli sett. Og som lege vil jeg si: Det er endog god helse i det. Som 
en tidligere guvernør i Tyskland med gjennomgått behandling for brystkreft sa det på 

Convention i Hamburg i fjor: «Uten støtte av mine Rotaryvenner er jeg ikke sikker på at 
jeg hadde blitt frisk, eller så fort frisk. At min Rotaryfamilie hele tiden ventet på at jeg  
skulle komme tilbake, ga meg kraft og lyst til å stå på igjennom en alvorlig sykdom!» 

 

Seminaret var svært lærerikt og spennende. Jeg fikk møte 
mange inspirerende og motiverte unge voksne som jeg kunne 
lære av. Vi delte erfaringer, utfordringer og fremtidige mål og ga 
hverandre innspill som kunne gjøre veien videre lettere. Samti-
dig som dette seminaret ga meg svært mye nyttig informasjon 
angående å videreutvikle meg selv, fikk jeg også flere gode 
vennskap med de andre deltakerne.  
 

Seminaret bestod av interessante foredrag, øvelser og ek-
sempler. Det ble også holdt et debattpanel, hvor deltakerne 
kunne stille spørsmål og presentere problemstillinger til folk 

som hadde erfaring innen ledelse. Det var veldig nyttig å få lære av personer 
med god kjennskap til ledelse og det å for-bedre seg selv. Vi fikk høre om flere 
viktige erfaringer debattpanelet hadde møtt og hvordan de håndterte dem. Dette 
var spesielt interessant, siden vi fikk et innblikk i hvordan personene involvert i 
selve hendelsen hadde taklet dem.  
 

Øvelsene vi ble presentert for var utfordrende, men for meg var det klart det mest 
spennende med helgen. Vi fikk brukt litt av teorien i praksis, og man fikk føle på 
problemstillinger og utfordringer som en kan møte på i fremtiden.  
De var velutviklet og virkelig nyttige.  
 

Alt i alt var denne helgen svært spennende og nyttig for meg. Jeg har fått bruk for 
det vi lærte i hverdagen min, selv om jeg ikke har en leder-stilling for øyeblikket.  

 
Dette seminaret 
har gjort at jeg 
har lært mye om 
meg selv, og jeg 
har både lært om 
hvilke utfordring-
er og hvilke  
sterke sider jeg 
har.  
 
Frida Vatshelle  

Askøy 
 

 

R
a
p
p
o
r
t 
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r
a

Rapport fra en RYLA-deltaker 2020 
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Bergen Vest Rotaryklubb har måttet, som sikkert mange andre klubber, avvikle 
møtene elektronisk.  Hotellet der vi har våre 
møter er stengt. 
 

Mandag 8 juni  skulle vi ha president skifte, i 
tillegg ønsket klubben å ha et møte der vi 
sammen kunne minnes vår første president 
Jan Anders Søyland som bisettes fredag 12 
juni 
 

Vi flyttet møte vårt til Kommandant boligen i 
Gravdal der det var god plass og vi kunne 
følge smittevern bestemmelsene 
 
Første del av møte var en verdig minne-
stund for Jan Anders. 
 

Charter medlem  Hans Smith Sivertsen 
holdt  minnetale og fortalte fra klubbens  

begynnelse. 
 

Så fulgte flere av klubbens medlemmer etter med gode ord til vår første president 
Ingen tvil om at Jan Anders har vært en inspirasjon for klubben alle disse 47  
årene årene.   Han vil bli dypt savnet. 

 
Etter minnestunden hadde vi en  
kaffepause og en god samtale 
Alle hadde noe på hjertet ett langva-
rig isolasjon 
 

Vi gikk så over til president skifte 
der Morten Areklett takket for seg.  
Et år han så tilbake på med mange 
gode programmer og mange gode 
minner 
 

Vår nye president Emily Hysing-
Dahl, overrakte blomster,  takket 
Morten og sa at hun gledet seg til å 
ta fatt på sitt år. Jeg tror jeg kan si 
at  også klubben gleder seg til et 
spennende år 

 
Hilsen Egil Jørgen Eikanger 

PDGx2  

 
 
 
 

 

Nytt fra Bergen Vest 

 

 

 

Foto Jannecke Seim 

https://dahls.vareminnesider.no/stream_file.php?filename=3767257.jpg&type=profile_photo&sign=f07e98afaedbf903a0ac60e390b9f462
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   Thea Vatshelle fikk årets talentpris. 
 
På et arrangement i Askøy Rotary Klubb fikk Askøys verdensmester i Kickboksing Thea Vatshelle 
årets Talentpris på kr. 10.000.- Den 22 år gamle atleten har en imponerende merittliste som ble 
toppet med verdensmestertittelen i fullkontakt Kickboksing i Antalya i Tyrkia i 2019.  At hun er ver-

dens beste i sin klasse ble understreket ved at 
hun også fikk gull i World Cup Irish Open tidli-
gere i år.  Medfølgende prispengene fulgte og 
et diplom og blomster. 
 

Thea Kvitterte for prisen med å gå gi en verbal 
innføring i sporten før hun gikk tre runder full-
kontakt mot sin nevø Kristoffer Vatshelle 
(16).  Demonstrasjonen viste til fulle at også 
Kristoffer besitter et stort talent, som vi sikkert 
får høre mer om i tiden som kommer. 
At prispengene kommer godt med er sik-
kert.  Thea studerer til å bli lektor i biologi og 
realfag.  Som student med ambisjoner om flere 
titler er ikke inntektene overdådig.   
De fremmøtte Rotarianerne lot seg både be-
geistre og imponere og hadde mange spørsmål 
til Thea. 

15.000 til Askøy bokseklubb 
På møtet i Rotaryklubben var og representanter 
for den nystartede Askøy Bokseklubb.  Hogne 
Mjelstad mottok på vegne av klubben en sym-
bolsk sjekk på kr. 15.000.- Pengene skal gå til 
utstyr og drift av bokseklubben. 

 

 

FAKTA 

Ungdoms satsing fra Askøy Rotary Klubb  
2019-20 

Talentprisen     kr. 10.000.- 
Askøy bokseklubb    kr. 15.000.- 
En deltager på RYLA   kr.   8.000.- 
Støtte til utvekslings student  kr. 30.000.- 
MGP Kleppestø Ungdomskole:  kr.   3.000,- 
Askøy Unge strykere   kr.   5.000,- 
Svømmetrening for innvandre    kr.   5.000,- 
Ungdomsklubb på Ravnanger kr.   5.000,- 
I alt                Kr. 81.000.- 
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EN ANNERLEDES CORONA-HVERDAG 
 

Hverdagene har vært annerledes for mange av oss i Norge 
under Coronapandemien.  Likevel, til tross for at mange har 
hatt vonde opplevelser, er det mange andre i verden som opp-
lever utfordringer på et helt annet plan enn det vi gjør. Mange 
steder er det karantenebestemmelser og portforbud som fører 
til sult og livstruende situasjoner for dem som har det vanske-
ligst fra før. 

 
 

Gjennom vår kontakt med The Rotary Club of Nakuru i Kenya 
hørte vi om Nakuru Hospice, Palliative Care Centre.  Dette er en 

frivillig, humanitær organisasjon som gir hjelp til pasienter med livstruende kreftdiagnoser 
og andre alvorlige sykdommer.  Da portforbud og strenge karantenebestemmelser ble inn-
ført over alt i Kenya uavhengig av smittesituasjon ble driften av Nakuru Hospice veldig 
vanskelig. Nesten all finansiell støtte opphørte samtidig som senteret trengte både smitte-
vernutstyr, medisiner og mat til innlagte og poli-
kliniske pasienter og deres familier.  Senteret 
har for tiden 121 pasienter. 
 

I mai ble alle klubber oppfordret av Rotary Inter-
national til bidra med Covid-19 tiltak, både gjen-
nom å gi penger til Annual Fund eller Krisefon-
det, eller å søke om grants.  En unik mulighet 
for å søke om Distrikt Grants på neste års kvote 
ble lansert dersom tiltaket kunne iverksettes 
innen 30. juni. Askøy og Sotra Rotary klubber 
bestemte seg for å prøve dette, og en søknad 
om Distrikt Grant (DG) midler til Covid-19 tiltak 
på Nakuru Hospice ble sendt til distriktets TRF 
komite i april.  Penger ble samlet inn både fra 
klubbkassene og ved kronerulling blant med-
lemmene, og TRF komiteen fant mulighet til å innvilge DG søknaden.  Pengegaven ble 
sendt til Nakuru Hospice i månedskiftet april/juni.   
 

Nå er Nakuru Hospice i gang med å kjøpe utstyr som ansiktsmasker, termometer, hansker 
og sanitærveske.  De kan også skaffe smertestillende og behandlende medisiner.  Sist, 
men ikke minst, trenger pasientene og deres familier hjelp til å skaffe seg mat.  Nakuru har 
vært plaget med gresshoppesvermer og flom i lengre tid, så matsituasjonen har vært 
vanskelig også før pandemien. 
 
Vi er stolte og glade for å 
kunne være med å hjelpe.  

Denne historien viser at vi 
i Rotary er i stand til å 
handle raskt og finne løs-
ninger når det trengs! 

  
 
 
 
 

 

FAKTA 
 

The Big Five Umoja (TBF Umoja)  er en NGO 
(Non Governmental Organization) vest i Kenya 
startet og drevet av rotarianere og venner i 
Norge.   
 
TBF Umoja har ledet mange hjelpeprosjekt 
sponset av Rotary klubber i Norge. 
 
Tom Omondi Okoth Har fått sin utdanning 
sponset av Askøy Rotary Klubb, og han leder nå 
alle prosjekt initiert av TBF Umoja.   

 

Eli Lexander 
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What we shall do with donation 
from District 2250 
Elizabeth Ndungu 
Founder Nakuru Hospice 

 

The donation from District 2250 through Askøy and Sotra 
Rotary Clubs has come in at the right time and we are so 
grateful and appreciate the support. First and foremost is 
that we did not have pain and symptoms management drugs 
for patients; we shall be able to buy with these funds.  

 

Secondly our staff that is in frontline did not have Personal Protective Equipment (PPEs) 
but now we shall be able to acquire them. Thirdly we shall be able to maintain the re-
quired hygiene in order to mitigate the COVID 19 disease as we shall to buy hand wash-
ing soap, sanitizers and masks. Finally, we shall be able to distribute food hampers to at 
least 120 patients who are in dire need of food as a result either themselves or caregiv-
ers’ losing jobs and livelihoods.  

 

Future Plans 
Establish a screening and testing programme for non communicable diseases such as 
cancer, diabetes etc for early treatment and saving lives. 
 

Develop Sustainable programme through inpatient facility that would take advantage of 
National Hospital Insurance Cover 
Develop a palliative care training program that would train health and non health profes-
sionals and caregivers. Growth and development.  

 

 

 

 

 

 

 

 

From a 2 roomed office in the hospital to a building allo-

cated to Hospice by the Ministry of Health. It was renovat-

ed and has been operational for 10 years June 2009 to 

date . 

 

 

FØR 

NÅ 
 



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

23 

Klipp fra klubber     

  AS COVID-19 SWEEPS THROUGH THE NATIONS  
OF THE WORLD;  

Thanks for feeding the hungry rural children in Kenya 
Tom Omondi Okoth (Kenya) 

 
Hello dear friends! 
 
As you are aware, the entire world is going through an extraordinary emergency; a dis-
ease of such rapid and dire impact as Coronavirus, economically disadvantaged families 
go hungry. It is this reason why on behalf of children and the community at large who ben-
efited from your support/donation during the COVID-19 pandemic; I , the Project Coordina-
tor for The Big Five Umoja, I’d like to thank all the donors from Norway who made this 

possible.  
Thank you for contributing to enable the rural child in 
Kenya put food on the table during this trying moment 
of COVID-19.Thank you for your love! The corona-
virus pandemic is still at large; it has negatively affect-
ed the rural poor both socially and economically; most 
families stand threatened by this invisible, relentless 
enemy that is COVID-19.  
 

Today, the confirmed positive cases in Kenya tally 
jumps to 2,767. Schools are still closed, no business, 
no casual job for the ordinary citizens who depend on 
daily transactions; curfew still continues and tightened 
to a higher level in Kenya; meaning, no food for the 
vulnerable and economically disadvantaged families 
because there is no daily transactions! 
 

This is the reason why I say again; Thank you very 
much for your financial support that enabled our or-
ganization, The Big Five Umoja to feed the rural child/
children in Kenya. Your support enabled the rural 
poor children to have a nutritionally balanced meal 
during this period; your support enabled 105 house-
holds eat a meal!! Remember, in Kenya; “Feeding a 
child is feeding a family/community”. As the pandemic 
sweeps through the nations of the world, I pray for 
you to be spared and blessed bountifully. 
 
Thank you and May God Bless You All. 
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Friskt blod i Torgallmenning 
 
Den som hevder at Rotary er en klubb for veletablerte menn, har fulgt dårlig med i timen. 
Ved presidentskiftet i Torgallmenningen Rotary Klubb nylig, ga 24 år gamle Ingrid Faleide 
stafettpinnen videre til 28 år gamle Khiem Tran. De har begge vært medlemmer av klubben 
siden januar 2018. 
Ingrid er nyutdannet statsviter fra Sammenliknende politikk på UiB og er vitenskapelig  
assistent på DIGSSCORE (datainnsamlingsinfrastruktur på UiB). Khiem er administrativ  
leder av Det Akademiske Kvarter i Bergen. 
 

Mens Ingrid vokste opp med Rotary, hennes far er rotarianer, og har vært utvekslingsstudent i 
USA, kjente Khiem overhodet ikke til hva Rotary står for før han deltok på RYLA, Rotarys årlige 
intensive helgekurs for unge ledere, som her vest drives av Torgallmenning RK. 
 

– Men jeg oppdaget raskt at dette er en organisasjon som passer for meg. Jeg er stolt av klubben 
vår og av hva Rotary får til, sier han. 
 

Klubben møtte de to første gang da de kom for å fortelle om sin erfaring fra RYLA. Det førte til til-
bud om å hospitere helt uforpliktende for å se hva dette er, og deretter tilbud om medlemskap. 
Begge takket ja, og har, som man ser, gjort hva man kan kalle en lynkarriere. Dristig for begge par-
ter, både for de unge som kom inn og for de gamle som var der, men det har vist seg å være en 
vinn/vinn situasjon for begge parter.  
 
Torgallmenning ser lyst på fremtiden! 
 
Johanne Grieg Kippenbroeck 

 

Et fast håndtrykk med trygg korona-avstand (og antibac tilgjengelig). Ingrid Faleide gir stafettpinnen i Torgall-
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Nytt medlem i Askøy Rotary Klubb 

 I alt 16 fremmøtte rotarianere fikk denne kvelden oppleve opptak av et nytt med-
lem.  Noe som egentlig burde gitt 100% fremmøte. Hun hadde fortjent det – vårt 
nye medlem Brith Grane. 
 
Møtet startet som vanlig med lystenning.  Presidenten hadde naturlig nok valgt å tenne 
lyset for nettopp vårt nye medlem - Brith. 
 

Så fortsatte han med å minne om at på denne dag i 1989 slo hæren i Kina til mot de-
monstrantene for demokrati som var samlet på den himmelske freds plass.  Vi husker 

vel alle bl.a. bildene av den unge mannen som stilte seg foran stridsvognen. 
Så kom presidenten med en artig faktaopplysning.  Nemlig at Norge er et av landene 
med høyest Rotarydekning.  Et medlem pr. 300 innbygger.  Det er jo flott! 
Informasjonene ellers denne sommerkvelden fortalte at vårt chartermedlem Erling Klyve 
har 86 års dag den 5. juni.  Videre om støtte til Askøy bokseklubb der klubben landet på 
kr. 15.000.- Så litt om vårt siste nettmøte. 

 

Så var det seremonien med opptak av 
Brith som sto for tur.  Presidenten leste 
opp kriteriene og fire-spørsmålsprøven 
som reglene sier, og Eli sto frem som fad-
der mens Helge assisterte ved å feste 
merket på blusen til Brith.  Alt mens med-
lemmene reiste seg og sto.  Så fulgte app-
laus og gratulasjoner før Brith satte i gang 
med sin presentasjon. 
Brith er ekte byjente fra Nordnes og 53-
modell! Allsidighet og nysgjerrighet er nok 
to av egenskapene som har gjort henne til 
den hun har blitt.  Også entusiasme og 
«drive».  For hun har drevet med litt av 
hvert.  Flink i matte var et av utgangspunk-

tene hennes.  Ja, generelt skoleflink, men 
med tid og interesse for friidrett og ellers 
det meste som finnes av aktiviteter og mu-
ligheter når man bor midt i byen. 

 

Etter barneskolen på Nordnes fulgte ungdomsår på Nygård skole.  Ved siden av jobbet 
hun periodevis i butikker. Videregående skole gikk hun på Tanks på reallinjen.  Der 
tenkte hun ofte på at hun kanskje skulle bli lærer.  Det ble hun ikke.  Derimot ble hun 
bioingeniør.   
 

Mye mer kunne sies om oppgaver og aktiviteter hun har fått og påtatt seg – blant annet 
som foredrags- og kursholder. Det får tas med en annen gang, men hun har engasjert 
seg i seinere år voldsom for dem som ikke har det så godt.  Både innvandrere, flykt-
ninger og folk i pengenød i andre land.   
 

På fritiden har hun og mannen engasjert seg i Bergen Jæger og fiskerforening og drevet 
med leirdueskyting, jaktsti, rypejakt med mer. Lokalt har hun vært medlem i 
Kleppestø kvinne og familielag i mange år.   
 

Privat har det blitt mye reiser i inn- og utland. 
Hun vil nok passe flott inn i Rotary! 

 

Klipp fra klubber     
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Neste nummer kommer ca  
20. september.   

Send stoff og bilder til 
poaskel@gmail.com 

 
GOD SOMMER! 


