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Månadsbrev 3 frå distriktsguvernør Jostein Osnes 

 
 
 
Me er alt langt inne i november. Sjølv om 
mange av oss lever isolert, er det aktivitet i 
ein del klubbar. 
 

Slagordet til RI-president Holger Knaack om at 
"Rotary åpner muligheter", har verkeleg blitt til ein 
nødvendig realitet i disse koronatidene. Rotary 
må gripa nye muligheter når dei vanlege sam-
værsformene med klubbmøte og distriktssamling-
ar skal gjennomførast. 
 

Me har etter kvart gjort erfaringar med digitale 
klubbmøte og digitale klubbesøk, digita-
le PrePETS-samlingar og digitalt årsmøte og 
distriktsrådsmøte. Me førebur oss også på at 
andre store distriktssamlingar må gjennomførast 
digitalt. 
 

For å få best mogeleg kvalitet på digitale samlingar og reduse-
ra framtidige kostnadar, har distriktsstyret vedtatt at me investerer i ei-
ge utstyr som me både kan bruka til digitale møte og hybridmøte der 
nokre er samla i eit møtelokale og andre deltek digitalt.  
 
Ein viktig gevinst med dette utstyret er at me kan klara og gjennomfø-
ra viktige fellesmøte for D2250 utan å måtte leiga inn dyrt utstyr og folk 
utanfrå Rotary. Andre gevinstar kan m.m. vera at me kan produsera og 
leggja ut heile eller delar av foredrag eller debattar på distriktets hei-
mesider, til gjenbruk og inspirasjon for klubbane og medlemmene i vårt 
distrikt og eventuelt andre distrikt. Me vil også kunna dela interessante 
føredrag i ein klubb med ein eller fleire andre klubbar i sanntid, og som 
kan hentast fram i ettertid. 
 
Me satsar på at fleire rotarianarar i distriktet skal få grundig opplæring i 
bruken av utstyret. Det er naturlig at DICO, AG-ane og dei nye områ-
deveilederane innan IT får eit særleg ansvar til å 
kunna bruka utstyret og hjelpa andre i distriktet og klubbane i bruken 
av utstyret. 
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November er TRF-månad  
November er TRF-månad i Rotary. TRF står for The Rotary Founda-
tion. Målet for fondet er å støtta klubbanes arbeid med å nå Rotarys 
mål om å auka forståing mellom menneske i verda og fred gjennom lo-
kale, nasjonale og internasjonale tiltak ved å gjennomføra prosjekt ret-
ta mot humanitære behov, opplæringsbehov og kulturelle/
samfunnsmessige prosjekt. 
 
Fondet får pengar frå frivillige gåver fre Rotaryklubbar over heile verda 
og gåver fra einskildpersonar og testamentariske gåver og renter av 
investerte midlar. Behova er generelt store, og i 2020 har koronapan-
demien skapt store utfordringar både i vår del av verda og i alle verds-
delar med auka forventningar om hjelp. Me kan når som helst betala 
inn våre gåver til TRF. TRF-måndan November er veleigna for å gi ei 
ekstra gåve. 
 
Prosjektet "End Polio now" har i fleire tiår vore det høgast prioriterte 
området frå Rotary for tildeling av TRF-midlar.  
Dei norske distrikta (Norfo) arbeider for å få TV-aksjonen i 2022 evt. 
2023 til å samla inn pengar til "End Polio now. Målet om ei poliofri verd 
har i mange år vore støtta av Bill og Melinda Foundation. For kvar kro-
ne me som rotarianarar gir til TRF, gir Bill og Melinda Foundation det 
doble.  
 
Det har i sommar/haust vore utlyst stilling som prosjektleiar for arbei-
det med å få tildelt TV-aksjonen. Det er Norfo som koordinerer dette 
arbeidet på vegna av distrikta. Det melde seg 10 søkjarar til stillinga. 
Kven som blir prosjektleiar vert avklart før jul. Tildeling av TV-aksjonen 
vil gi Rotary i Noreg ein ekstra inspirasjon og vitalitet til å utvida organi-
sasjonen med nye medlemmer og ny klubbar. 
 
Eg ønskjer alle ei god førjulstid! 
 
 

Jostein Osnes 

DG 2020-2021 
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Tradisjonen tro i Bergen Vest Holger Knaack 
RI President 2020-21 
 

November 2020 
 

Vi kjenner alle Rotarys enorme kraft til å 
transformere samfunnene våre og oss selv. 
Imidlertid har folk også blitt utelatt i alle 
samfunn, og vi har ikke gjort en god nok 
innsats for å nå dem. 
 
RI´s styre iverksetter tiltak for å gjøre Rotary 
mer imøtekommende og mangfoldig. Vi dan-
net en arbeidsgruppe for å fremme mangfold, 

egenkapital og inkludering, for å hjelpe klubber å tiltrekke seg nye 
medlemmer uavhengig av kjønn, rase, religion, alder eller andre fakto-
rer. Dette vil hjelpe oss med å øke hastigheten på endringene vi alle 
ønsker og trenger. Valget av Jennifer E. Jones som Rotary-president 
for 2022-23 - den første kvinnen som leder organisasjonen vår - er nok 
et skritt i denne retningen. 
 
På grasrotnivå driver klubber inkludering og mangfold. Alia Ali - som 
sitter i styret i Big West Rotaract Multidistrict Information Organization 
og er en Rotary Youth Leadership Awards alumna og tidligere presi-
dent for Rotaract Club of Surrey-Newton, British Columbia - gir hennes 
perspektiv; 
 
«Jeg husker fortsatt lettelsen jeg følte som RYLA-deltaker for fire år 
siden. Jeg hadde endelig funnet mitt folk: folk som brydde seg like 
mye som meg. Over hele verden har Rotary samme hjerte. Vi betjener 
samfunnene våre og handler der andre føler seg lammet av størrelsen 
og omfanget av et problem. 
 
La oss fortsette den ånden, spesielt når samtalen er vanskelig. Rasis-
me, fordommer og diskriminering tar forskjellige former, men eksisterer 
i hvert land, i hver by og i hver person. Hvordan raderer vi det ut? 
 
Som mangfolds-, egenkapitals- og inkluderingskonsulent hjelper jeg 
organisasjoner med å skape en kultur som gir, og tiltrekker seg alle 
som bruker empati. Når vi føler med andre som om de var oss selv, 
kan vi ikke ha fordommer i våre hjerter. Når hvert barn minner deg om 
ditt eget barn, når hver kvinne eller mann minner deg om din mor eller 
bror, begynner du å se verden annerledes. 
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Vi kan bruke fire-spørsmåls-prøven gjennom empati-linsen. Bygger vi 
velvilje og vennskap med alle i vårt område, inkludert kvinner? Er ting 
rettferdige og fordelaktige for mennesker i alle aldre? Hvem må ta valg 
som du ikke trenger å ta? 
 
Jeg tok et hjerteskjærende valg mellom Rotary og min religion da en 
Rotary-Convention ble holdt under Ramadan. Jeg lurte på: Når vi spør 
om dette er rettferdig og fordelaktig for alle berørte, inkluderte det ikke 
meg som muslim? Ville Convention noen gang blitt holdt over påske? 
Bare ved å stille vanskelige spørsmål kan vi begynne arbeidet med å 
skape en mer inkluderende og mangfoldig Rotary. 
 
Vi kobler allerede så mange mennesker sammen over hele verden. 
Tenk deg mulighetene når vi tar med enda flere mennesker på turen. 
Det er fremtiden til Rotary jeg vil se: en der vi er ustoppelige i vår tje-
neste, ubarmhjertige i vår vennlighet og med vilje i endringen vi øns-
ker å se». 
 
Rotary har et stort nok hjerte. Hvis vi åpner døren videre, kan vi finne 
mange interessante mennesker med nye stemmer og nye perspekti-
ver. Vi har allerede en rekke klubber som tilbyr forskjellige stiler, kultu-
rer og muligheter - og de som ikke føler seg velkomne i en bestemt 
klubb, kan være gode kandidater til nye klubber - opprettet etter for-
skjellige modeller. Det er viktig at vi sørger for at hvert nytt Rotary-
medlem passer godt til klubben sin. Rotary Åpner muligheter gjennom 
mangfold. 
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Melding fra vår ledelse 

 
Alle som har deltatt i Rotary vet at organisasjonen vår er så mye mer enn en sam-
ling klubber. Det er en kraft som setter oss i kontakt med millioner av andre som 
deler vår tro på å gjøre verden til et bedre sted. Det forbinder oss med nye måter å 
gjøre en forskjell på, og nye nettverk av mennesker som vi kan gjøre den forskjellen 
med. 
 

Slik energi kan spre seg eksponentielt, hvis vi nærer den. 
 
I fjor høst besøkte jeg en Rotary-klubb i California: en vellykket klubb, men en som ikke 
hadde det medlemsantallet den trengte for å kunne fullføre prosjektet på egen hånd. Klub-
ben samarbeidet med en ny Rotary rekrutteringskomite for å få inn flere frivillige - som be-
tydde mer meningsfylt handling, og flere nye deltakere som var ivrige etter å samarbeide. 
 

Det er den virkelige skjønnheten ved å være rotarianer: å komme sammen for å bygge 
vennskap som spenner over tiår, kulturer og kontinenter - alt mens vi endrer liv rundt oss 

til det bedre. 
 

Verdien av disse koblingene 
har ikke endret seg noe - men 
det har antallet av dem har 
endret seg.  
Rotarys medlemstall har vært 
stillestående i årevis og har til 
og med gått ned noen steder. 
Medlemsantallet er nede med 
hele 18 prosent i Nord-
Amerika, og Latin-Amerika har 
sett en nedgang på mer enn 
10 000 medlemmer mellom 
2013 og 2020. Året 2018 satte  

 

ny rekord når det gjelder medlemmer som forlater Rotary. 
 

Dette er grunnen til at vi har forbedret deltakerengasjementet til den tredje strategiske 
prioriteten i Rotarys handlingsplan, slik at flere rotarianere føler en grunn til å bli hos oss 
på lengre sikt. 
 

Vi vet at medlemmene våre søker erfaringer som føles personlige og profesjonelt relevan-
te og oppfyllende. De ser etter meningsfulle måter å utvikle seg og vokse sammen med 
oss på. Som organisasjon er det Rotarys ansvar å levere disse opplevelsene. 
 

For å sikre at vi gjør det, må vi spørre oss selv: 
 
• Hva vil forbedre Rotary-opplevelsen? 
• Hvilke ferdigheter kan folk lære gjennom Rotary? 
• Hvordan kan vi bedre utvikle våre ledere? 
 

Og for å svare på disse spørsmålene, må vi se nærmere på mulighetene vi tilbyr. Hvis dis-
se mulighetene ikke gir fellesskap, integritet, mangfold, service og lederskap som med-
lemmene kommer til oss for, må vi oppdatere dem slik at de gjør det - eller avslutte dem. 
 

Vår innsats skal heller ikke være begrenset til medlemmene våre. La oss forbedre den 
samlede Rotary-opplevelsen for alle som er tilknyttet oss. Hvert møte med samfunnene 
våre er en sjanse til å vise vårt folk hva Rotary kan gjøre for dem. 

Rotary International     
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Å maksimere engasjement på alle nivåer er et stort mål, men det 
er det som gjør at Rotary kan oppnå sitt fulle potensiale i årene 
som kommer. Og jeg vet at vi er i stand til det, fordi vi er hand-
lingsmennesker (people of action). 
 

Her er noe vi alle kan gjøre med en gang: når folk melder seg fri-
villig sammen med oss eller deltar på arrangementene våre, la oss være veldig forsettlige 
om å si og vise "Vi er takknemlige for at du er her."  Den enkle, veldig menneskelige er-
kjennelsen er bare et utgangspunkt. Hva er de neste trinnene vi kan ta for å vise deltaker-
ne at de har betydning for oss? 
 

Når vi forstår hva våre medlemmer og samfunn leter etter fra Rotary - og når vi vier 
oss til å tilby det - vil vi være forberedt på å vokse og trives langt inn i fremtiden. La 
oss sammen forplikte oss til å sette deltakernes behov, forventninger og vekst i 
sentrum for alt vi gjør. 

 

 

 

«Hjertet til Rotary er våre medlemmer, dedikerte 

mennesker som deler en lidenskap for samfunns-

tjeneste og vennskap. 

Rotary-medlemmer deler ideer, legger planer, hører 

fra samfunnet og innhenter venner gjennom klubb-

programmer som gir drivkraft til påvirkningen vi 

gjør.» 

 RI    
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Rotary International     
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RI     

SØK GEORGIASTIPENDET! 
  

"Rotarianerne i Staten Georgia, USA har etablert et program som hvert år innvilger ett-
årige stipend til studenter mellom 18 og 24 år, for å studere ved college og universitet i 
staten Georgia USA. Programmet er et ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, 
samhold og fred. Ca 90 studenter fra store deler av verden får hvert år denne verdifulle 
mulighet i et internasjonalt studentmiljø. 
  
Et "scholarship" dekker alle skolekostnader for ett år, herunder studieutgifter, bøker, samt 
studentbolig og mat på studiestedet. Kandidatene dekker selv reise frem og tilbake til 
USA, lommepenger og forsikringer. 

  
Studiemulighetene omfat-
ter de fleste fagområder, 
dog ikke medisin og tann-
pleie. Studentene søker 
ikke på studiested, men blir 
fordelt av Georgia Rotary 
Student Program. Skolen 
man fordeles til vil tilby den 
studieretning studenten har 

angitt på søknadsskjemaet. 
  
Konkurransen om stipendiene er stor. Av søkeren forventes gode eksamensresultater, et 
utadvent vesen, motivasjon samt evne til å representere som en ambassadør for Norge. 
Norge har til enhver tid 4-6 studenter med i programmet. 
  
Rotarianerne i Georgia vil velge en vertsfamilie for studenten, selv om studentene bor på 
«campus». I tillegg vil studentene ha en eller flere vertsklubber og vil bli invitert til ulike 
Rotary-sammenkomster Det arrangeres flere studentsamlinger gjennom skoleåret. 
Det tilbys i første rekke «undergraduate» stipendier, hvor utreise normalt skjer etter avslut-
tet videregående skole.  Søkere til programmet går inn på den internasjonale internettsi-
den for programmet: www.GRSP.org. Der vil søkere finne relevant informasjon om pro-
grammet, forutsetninger for å kunne søke, samt få tilgang til søknadsskjemaet. 

Utfylt søknadsskjema skal sendes online fra internettsiden til USA. Online-
søknaden suppleres med et digitalt bilde av kandidaten sendt per e-mail, samt at en kopi 
av søknadsskjemaet med nødvendige signaturer, vitnemål/utskrifter, attester (fra to lære-
re), og en anbefaling fra presidenten i en lokal Rotaryklubb/evt. en distriktsguvernør, sen-
des per post (alt på engelsk) til USA. 
  
Søknadsfristen er 1.oktober året før man skal reise ut. Merk at det kreves avlagt en 
språktest, TOEFL og SAT-1 test (alternativt også GRE/GEMAT) for å komme inn på uni-
versitet i USA hvis du ikke har engelsk som morsmål. Et år som Georgiastipendiat gjør 
denne testen enklere. 
  
En kopi av søknadsskjemaet med vedlegg skal sendes den norske administrator for pro-
grammet innen samme frist til følgende adresse: 
  
Sean Armana  
E-post: sean@armana.no 
Telefon/mobil: +47 416 66 660 

 

 

https://grsp.org/
mailto:sean@armana.no
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Klipp fra klubber  

 

Ålgård Rotary med ny historiebok. 
  
Ålgård Rotary utga i 2007 en historiebok for perioden 1870-2007. Salget av boken gav et 
stort overskudd som ble fordelt med gavesjekker til lag og foreninger som trengte og for-
tjente lokal støtte. På grunn av stor etterspørsel etter at boken ble utsolgt, ble det bestemt 
å lage en ny bok. Denne gang - et streiftog gjennom Ålgård i 150 år; 1870-2020.  
Målet er å være ferdig høsten 2020. Det er forhånds solgt tilstrekkelige eksemplarer til å 
dekke produksjonskostnadene. 
 

Boken vil bli solgt direkte til leserne for å unngå moms. Vi planlegger å sette opp en be-
stillingsløsning på nett for å lette oversikten og sikre at de som ønsker boken kan få den 
levert om ønskelig. I tillegg er det pliktavlevering til Statsarkivet og Nasjonalbiblioteket. 
Boken får tre hovedkapitler;  
  
TEKSTILPERIODEN   1870-1980 
OPTIMISTPERIODEN   1980-2000 
NYE ÅLGÅRD    2000-2020 
  
Hvert av kapitlene vil dekke områder som: 
  
SAMFUNN    (Arbeid, Helse, Skole, Bolig, etc) 
NÆRINGSLIV    (Handel, Industri, Landbruk, etc) 
ORGANISASJONSLIV  (Idrett, kirke, kultur, etc) 

  
I redaksjonen der det sitter 
endel av klubbens med-
lemmer, har vi også leid 
inn en ekstern redaktør for 
anledningen.  
 
Vi benytter oss også av 
lokale kjentfolk for korrek-
turlesning. I skrivende 
stund er mesteparten av 
teksten ferdig og bilder 
gjort klar. Trykkeriet er 
kommet godt i gang med å 
sette opp boken for tryk-
king. 
  
Lokalavisen Gjesdalbuen 
som har hatt god nytte av 
den forrige historieboken, 
har lovet gratis annonse-
ring. 
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 Klipp fra klubber 

 

 
 
 
 

HILSEN FRA BERGEN VEST  
ROTARYKLIUBB 

 
 
 

 

 

 

Egil Jørgen Eikanger  

Vi hadde et meget godt 
program mandag 26 
oktober. Først present-
erte Svein Helland vår 
RYLA kandidat Fredrik 
Martens. Han er stu-
dent på NHH. 
 
Han  hadde hatt stort 
utbytte av RYLA - sær-
lig det å møte og disku-
tere med ungdom med 
forskjellig bakgrunn og 
yrkesvalg. 
 

 

Så foredrag/kåseri av ordfører Marte Mjøs Persen 
Bergen og  Bergenserne - meget vellykket. Vi har 
god plass på hotellet, godt for oss men trist for  
hotellet. 
 
Klubben holder på med et prosjekt - «NYE MED-
LEMMER». Det er Medlemskomiteen under Trond 
Gryttings ledelse som er ansvarlig for prosjektet. 
Medlemmene skal komme med forslag til kandida-
ter. 
Komiteen behandler forslagene i løpet av  
november 
 
Invitasjonsbrev som presidenten SIGNERER, blir 
sendt ut i begynnelsen av januar.  Med invitasjon til 
å være gjest/reflektant på tredje møte i januar 
 
Spennende! 
 
Egil Jørgen 
PDGx2 

 

 

President og ordfører 

RYLA deltaker 
Fredrik  
Martens 
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Klipp fra klubber     

  

  

EN MUNTER BYVANDRING! 

Onsdag 26.08 stod byvandring på programmet. Klubbens bidrag i forbindel-
se med Bergens 950 års jubileum. Jo Gjerstad var sjef for vandringen. Han 
tok oss med på en munter reise gjennom Kong Oscars gate. Byen og lan-
dets første gateløp? 
  
Det er vanskelig å gjengi byvandringen i skriftlig form. Jo Gjerstads histo-
riefortelling, anekdoter og muntre sidesprang må oppleves. Det fikk 30 
fremmøtte på denne byvandringen som startet ved Korskirken i Kong Os-
cars gate. Denne skildringen blir derfor en blek kopi av Gjerstads historiske 
vandring gjennom gaten og vi gjengir bare punktvis noen historiske bygg/
begivenheter som har funnet sted i denne gaten. 
  

• Bergen ble grunnlagt da Olav Kyrre i 1070 kom slentrende ned fra Alrekstad gjen-
nom det tråkket/stien som siden er blitt Kong Oscars gate. Sannsynligvis har det vært 
en havn/by før dette, men det er ikke dokumentert. Kong Oscars gate fikk sitt navn i 
1857.0ppkalt etter Kong Oscars den 1. 

• Første stopp på vår vandring var Korskirken. Den ble bygget på 1100-tallet. Historien 
sier at den fikk sitt navn som korskirke fordi det skal være en relikvie - en splint av 
Jesus Kors plassert i kirken. 

• Foran kirken står det en minnestein over falne fra slaget ved Alvøen. Slaget ved  
Alvøen var et sjøslag som ble utkjempet mellom en engelsk fregatt og en norsk  

 
Bergenhus Rotary Klubb på byvandring med lokalhistoriker og  

Paul Harris Fellow Jo Gjerstad. 

https://bergenhus.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/238#
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Klipp fra klubber     

 

 

• styrke bestående av fire kanonjoller og en kanonsjalupp, 16. mai 1808. Slaget fant 
sted i Vatlestraumen ved Alvøen like sørvest for Bergen, og var en del av den såkalte 
Kanonbåtkrigen fra 1807 til 1814 under Napoleons krigene. 

• Minnestein etter slaget ble reist foran Korskirken i 1895. Dette slaget ble et symbol 
på bergensernes forsvarsvilje og forsvarsevne i tilfelle krig med Sverige. På 85-
årsdagen for slaget i 1893 ble minnestein reist. 17. mai kl 08.15 blir det hvert år lagt ned 
krans ved minnesmerket. 

• Litt lenger opp i gaten stoppet vi utenfor det tidligere Skandia Aldershjem. På dette 
stedet ble det etter et slag ved Iddefjorden tatt 800 svensker til fange. 250 av disse ble 
sendt til Bergen i 1808 og internert her med full forpleining. 

• Hans Tanks skole ble passert. Den ble etablert i 1850 etter en testamentarisk gave fra 
Hans Tanks og hustru Marie. I sin tid byens flotteste. Skolen er ikke lenger i drift og er 
overført til Amalie Skram. Her burde også navnet fulgt med syntes Gjerstad. 

• Domkirken er en langkirke fra 1150. Kirken er viet til Hellig Olav. Er kjent etter slaget 
på Bergen havn i 1665 mellom engelsmenn og nederlendere hvor en kanonkule ble 
skutt i veggen på kirken. Noen mener at den er støpt fast og dette er bare en god histo-
rie. Slaget på havnen er iallfall kjent. Og er kanskje den eneste gangen Bergen har vært 
arena for verdensomspennende hendelse. 

• Latinskolen ligger like ved Domkirken. Her var Holberg elev i sin tid. Skolen er for-
løper til Bergen Katedralskole. 

• Bergen Katedralskole er etablert av den katolske kirke i 1153. Bergens eldste skole og 
en av de eldste i landet. 

• St. Jørgens Hospital var siste stopp på vandringen. Egentlig en trist historie hvor de 
spedalske ble oppbevart til de døde. Hospitalet ble etablert rundt år 1400 på "marken" til 
Nonneseter Kloster. Det gode er at hospitaliseringen av spedalske gav grunnlag for sys-
tematiske studier som medførte at Armauer Hansen fant leprabasillen i 1873. Han er 
uten tvil Norges mest kjente lege. 

 
Så var vandringen slutt. Presidenten takket både for en strålende vandring og at Jo 
Gjerstad ordnet med godt vær. Han overrakte Gjerstad klubbens vanlige gave til fo-
redragsholdere. Gjerstad har en tilknytning til Rotary da han er tildelt Paul Harris 
Fellow av Askøy Rotaryklubb. Han er dessuten født i 1953 som vist er en spesielt 
god årgang! 

               BILDER FRA EN HYGGELIG VANDRING I BERGENS FØRSTE GATE! 
 
 
 
 

 

T.v. Jo Gjerstad tildeles PHF av president  i Askøy 
Rotary Klubb  Lars Juvik 22. februar 2018 
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Klipp fra klubber     

FLOTT KORONAINNSATS AV  
BERGEN SYDVESTEN ROTARY KLUBB 

På NRK nyhetene klokken 12.00 torsdag den 29. oktober  
kunne vi høre at Bergen Syd-vesten Rotary Klubb sto på  
Sletten Senter og delte ut gratis munnbind til alle kundene der.  
Vi som kjenner kundegrunnlaget vet at det er en blandet for-
samling men med stor hovedvekt på eldre mennesker.  Pen-
sjonistene er i flertall.  Vi dro sporenstreks til senteret for se 
med egne øyne hvordan tiltaket ble mottatt.  Og der traff vi tre 
representanter for klubben med PDG Tove Kayser i spissen.  
Da vi ankom hadde de tre allerede delt ut over 250 medisinske 

munnbind til kundene, som 
alle som en var takknemlig 
for «gaven».  En liten tur 
rundt på senteret viste at 
munnbindene var i bruk 
over alt.  Dette var første 
dag med nye påbud om 
bruk av munnbind på offent-
lige steder som nettopp i 
butikkene.    
En flott innsats fra Rotary 
klubben og en fin måte å 
bygge Rotary omdømmet.  
Nettopp slik vi ønsker å 
fremstå i lokal-miljøene.  
Strålende og vel blåst! 

  

 

Munnbindene ble brukt av alle 

POA 

Fra v. Eli Johanne Wesenberg Mohn, PDG Tove Kayser og Claus Finne 
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Klipp fra klubber 

 

Asbjørn Asbjørnsen fra Askøy Rotary Klubb, Oddvar Skråmestø, rektor på Askøy videre-
gående skole og Eli Lexander fra Askøy Rotary Klubb jobber for å få på plass alt det prak-
tiske rundt yrkesmessen. Foto: Tom-Stian Karlsen  

Den 24. utgaven av yrkesmessen arrangeres torsdag 28. januar i en heldigital versjon 
med ulike utstillere. I det digitale messeområdet kan elevene klikke seg inn, chatte med represen-
tanter fra skole og næringsliv og få informasjon. 

Ifølge arrangørene vil det også være videoer, bilder og foredrag tilgjengelig. Det legges opp til at 
de ulike utstillerne sin stand vil bli tilgjengelig for elevene en hel måned. 

– Dette er nytt for oss og kan by på mange nye utfordringer, men også nye muligheter. Videregå-
ende skoler i Bergen og omegn viser stor interesse og vi ser frem til å presentere opplegget  for 
næringslivet på Askøy, sier Eli Lexander fra Askøy Rotary Klubb. 

Samarbeidsprosjekt 
Yrkesmessen, som vanligvis holdes på Askøy videregående skole, tar sikte på å gjøre ungdom-
men best mulig informert i forkant av utdanningsvalget. Messen er et samarbeid mellom skolen, 
Askøy Rotary Klubb og Askøy Fenring Rotaryklubb. 

– Vi er avhengig av støtte fra næringslivet og messen gir næringslivet mulighet til å få vise frem 
hva de har å tilby. Også i år vil vi produsere et messeblad med informasjon om utdanningspro-
grammene som går ut til alle husstander på Askøy, sier Lexander. 

Deltakelse på yrkesmessen er obligatorisk for alle 10. klassinger på Askøy. Yrkesmessen gir ele-
vene mulighet til å få et innblikk i mange ulike yrker. 

– Det aller viktigste er at fremtidige elever gjør et opplyst valg og får en mulighet til å delta på yr-

kesmessen. Dagens ungdom er morgendagens arbeidskraft og lærlinger. Dette er en god mulig-
het for ungdommer å finne en plass i samfunnet, sier Oddvar Skråmestø, rektor på Askøy 
videregående skole. 

 

YRKESMESSEN PÅ ASKØY 2021 BLIR DIGITAL 

Fra lokalavisen Askøyværingen 
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 Klipp fra klubber 

Dele kunnskap, bygge vennskap og gagne andre på samme 
kveld? Resultatet ble mange flotte framtidige opplevelser for 
medlemmene og 50.000 kr til Rotary foundation.  
 
Over 30 medlemmer var med på høstens vakreste eventyr da ka-
jakkkurs, Nordnesvandring, befaring til live crabcam og Bergen øko-
logiske, spiselige og karbonlagrede byhage var noen av premiene 
som ble auksjonert til inntekt for The Rotary Foundation.  
 
Auksjonen ble innovativt gjennomført med digital og lokal tilstedevæ-
relse med topp teknisk kvalitet. Ivrige budgivere og fantasifulle auk-
sjonsobjekter gav et rekordresultat på over kr. 50.000,- til inntekt for 
mange gode lokale, regionale og internasjonale formål.  
 
Nils Tore Skogland 

  

AUKSJON FOR ROTARY FOUNDATION 



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

18 

   
President Terje ønsket velkommen til medlemmer og foredragsholder Eilif 

Løtveit og kveldens tema: « Høsten i ord og toner». 
  
Magne orienterte om foredragsholder Eilif Løtveit. Han fikk tidlig interesse for musikk, ly-
rikk og kunst og er mest kjent som informasjonsjef for Trollhaugen gjennom 42 år. Han 
har også vært innom Sæverud og Siljustøl. Han er en beskjeden person som omgås alle 
på en lun og fin måte. Lektor ved Lindås gymnas, begynte på skolen i 1952, vokst opp i 
Skarholmen på Askøy. 

 
Eilif leste dikt av Arvid Hansen 
Finnsnes; «Kom sommertid» 
Deretter fulgte litt om Welha-
ven og hans tilhørighet til 
Strusshamn hvor faren var 
prest. 
Allsang deretter: «Høstsang». 
Deretter Einar Skjeråsen fra 
Trysil og diktet «August»,  
etterfulgt av Per Sivles dikt 
«Høst». 
 

Eilif fortalte så om komponis-
ten Peter Tjaikowski og spilte deretter «høstsang» - oktober, for 
klaver (på medbrakt stereoanlegg.) til en lydhør og stille forsam-
ling. 
 

Så ble det en tur innom Oslogutten Nils Collet Vogt og «Var jeg 
blott en gran i skogen». 
 
Den store Østerriske dikteren Rainer Marie Rilke fikk også sitt 
kjente dikt «Høstsang» opplest, oversatt til Norsk av Olav Gullvåg. 
 

Eilif fortsatte med komponisten Franz Schubert og spilte «Ein raus-
chen im Winde» for fiolin og klaver. 
Deretter leste han diktet «Fotball» av Helge Simonsen fra diktsam-
lingen han utgav i 1939. 
Arild Nyquist: «årets tider» ble også fremført. 
 

Så ble det musikk igjen og avslutning med Antonio Vivaldi og 
«Høstfest». 
 
Magne overrakte godtepose fra ARK, og takket for et flott foredrag 
om høsten i ord og toner. 
 
Eli og Asbjørn orienterte til slutt om den digitale Yrkesmessen 
28.1.2021 1200-1800: Det er Allerede solgt mer enn 10 stands, så 
dette er lovende. Prioritet nå fremover er å selge stands og annon-
ser til messeblad. Eli sender ut info. 
 
Jonas Bernt Torsvik  
referent 

Klipp fra klubber 

HØST I ASKØY ROTARY KLUBB MED EILIF LØTVEDT 

 

 

 

Eilif Løtvedt leser med  
innlevelse.   

Han er og innehaver av 
Kongens Fortjenstme-

dalje i gull 
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Distrikt     

NYHETER FRA HØSTMØTET 2020 
 
Her er våre blide og engasjerte distrikts guvernører som sammen utgjør styret i 
Norfo for rotaryåret 2020/21. Høstmøtet  inkl. årsmøtet ble avholdt på Gardermoen 
17. oktober og vi fikk blant annet høre hva som skjer i prosjekt TV-aksjonen, nytt 
om digitale møteplattformer, Ungdomsutvekslingen under Koronapandemien, info 
fra Rotary Norden, redaksjonell profil for Rotary i Norge og orientering fra Inner 
Wheel.  
 
Protokoll fra Høstmøtet, inkl. årsmøtet legges ut på Rotary Norge når det er klart.  

 

Styret i Norfo fra venstre:  
Styreleder Roald Fiksdal DG 2305, Inger-Marie S. Blix DG 2310, Terje Gaarden 
DG 2275, Ine Barli DG 2260 , Jostein Osnes DG 2250 og nestleder Berit Reppes-
gård DG 2290  
 

Se Rotary Norge: https://rotary.no/ 
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Tanker fra Bjørn  om Paul Harris Society 

 

Giverglede  
 

v/AG3 i D-2250 Bjørn Rismyhr       

 

I Norge har vi det godt. Og vi har nok til å kunne dele med 
andre. Det er vi stort sett flinke til. Det gjør blant annet at NRK TVs innsamlingsak-
sjon setter stadig nye rekorder. I Rotary jobber vi for å få del i resultatene av  
denne givergleden i 2022. Vi ønsker med innsamlede midler å kunne gjøre et kraft-
tak i vårt arbeid for å utrydde Poliosykdommen. 
 
Den enkelte Rotaryklubb gir ofte betydelige midler til Polio Pluss-arbeidet. I 
Karmøy Vest Rotary klubb har vi stått på stand i kjøpesentre og under Fiskerida-
gene på Åkra Vi har holdt utlodninger i klubben. Vi har informert om poliosyk-
dommen med flyers og solgt pins. Siste innsamlingsaksjon skjedde gjennom et 
møte med vinsmaking. Et par av klubbens medlemmer dekket utgiftene. Dermed 
ble det et fint overskudd til et flott formål: Polio pluss. 
 
Som AG er jeg kjent med at mange medlemmer i klubbene ikke kjenner til at de 
personlig kan yte bidrag til Rotarys mange gode formål, deriblant arbeidet mot 
polio, gjennom et medlemskap i Paul Harris Society. 
 
Paul Harris Society (PHS) ble etablert i 2013. I PHS er vi mer enn 20.000 med-
lemmer. Vi forplikter oss hvert år til å gi et skikkelig bidrag til at Rotary skal kunne 
gjøre en forskjell der behovene er størst innenfor Rotarys fokusområder. 
 
Alle vil ha pengene våre. Derfor får vi mange forespørsler om bidrag fra mange 
gode formål. Som Rotarianer er jeg i alle fall trygg på at mine bidrag til Rotary blir 
vel anvendt. Derfor prioriterer jeg Rotary i min givertjeneste, ikke nødvendigvis 
de som stadig sender brev, eller banker på døra. 
 
Det vi gir, kan ingen ta i fra oss. Vi står på for Rotary! Bli medlem i PHS! 
Nærmere om Paul Harris Society:  
 
https://www.rotary.org/en/about-rotary/history/paul-harris-society 
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Distrikt     

Den 11.11.20 ble PrePets (forberedelse til President Elect Training Seminar) 
arrangert i regi av Karmøy Vest Rotary klubb. På bildene ser dere noe av for-
samlingen, innkommende guvernør Claus Feyling, tidligere guvernør Arild 
Dale og fra TRF Wibecke Natås. Innkommende president Tove-Lise Johann-
essen og innkommende sekretær Kjell Ferkingstad var blant deltakerne. Et 
flott og lærerikt møte. 
 

Bjørn Rismyhr, AG3 
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Rotary International   

INTERNATIONAL ASSEMBLY («Guvernørskolen») 
VIL BLI GJENNOMFØRT DIGITALT,  

1-11 februar 2021. 
 

Rotary Internasjonals styre har tatt beslutningen om å prioritere 
helsen og sikkerheten til deltakerne våre ved å flytte Internasjonal 
Assembly til virtuelt format som arrangeres 1-11 februar 2021. 
 

Guvernører og utvalgte Rotaractors vil komme sammen praktisk talt for 
å diskutere effekten av tjenesten vår, kraften til rotarianere og rotar-
aktorer for å gjøre godt i verden og betydningen av å fortelle historien 
vår. Vi fokuserer også på medlemskap og hvordan Rotary-ledere kan 
styrke hvert enkelt medlem til å spille en rolle gjennom å vokse i  
Rotary. 
 

Guvernørvalgte partnere vil nyte et eget robust program, diskutere Ro-
tarys handlingsplan samt Rotary sitt medlemskap, tjeneste og Rotary 
Foundations program og initiativ. 
 

Alle deltakere inviteres til å delta i løpende diskusjonsgrupper, aktivite-
ter og utfordringer laget for å forberede og inspirere dem til året frem-
over.  
 

Flere detaljer, inkludert informasjon om hvordan inviterte deltakere får 
tilgang til vår virtuelle læringsplattform følger.  

 


