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Månadsbrev 3 frå distriktsguvernør Jostein Osnes 

 
 
Kjære rotarianarar i Distrikt 2250. 
 
Me er langt inne i julemåneden. Det er 
mørkt og me tenner lys. Me er usikre på 
når me får vera saman med familie og 
venner. Familiekjensla er særleg sterk i 
adventstida. 
Me veit at me ikkje fysisk får møta så 
mange av dei kjæreste i denne jula. Men 
i 2020 har me lært at me må og kan møta 
kvarandre på nye måtar. 
 
Eg og kona mi minnest med glede fredags-
møta på Messenger med barn og barne-
barn sidan mars i 2020. Dei har vore til stor 
glede og inspirasjon. Dei smilande ansikta, 
dei gode replikkane, gleda over å fortelja 

om jobb og studier og dei fantasifulle måltida kvar og ein  
kunne fortelja at dei ville ha etter nettmøtet, har gitt bestemor 
og bestefar gode minner til å leva på til neste nettmøte. 
 
Som rotarianarar er me som alle opptekne av den nære  
familien. I krevjande tider blir dei nære band til familie og ven-
ner særleg viktig. 
 

OG - som rotarianarar må me også hugsa på dei mange gode 
rotary-vennene som me normalt har hatt ein prat med kvar 
veke. I delar av 2020 har det ikkje alltid vore møte kvar veke i 
alle klubbane. Skiftande smittetrykk har gjort det nødvendig 
for klubbar å velja ikkje å ha fysiske møte i nokre periodar. 
 
Men når det vanlege ikkje fører fram, må me finna og ta i bruk 
nye løysingar. Mange har med entusiasme tatt i bruk dei  
digitale mulighetene felleskap som kan brukast av oss alle nå 
og i framtida. RI-presidentens utfordring til oss om at Rotary 
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Opens Opportunities har i sanning vist seg både som in-
spirasjon og nyskaping. 
 
Mitt juleønskje er at me som rotarianarar tar godt vare på  
familien i jula og at me tek godt vare på kvarandre i klubben. 
 
Eg ønskjer alle ei god jul og eit godt nyttår med nye mulig-
heter for godt og viktig rotaryarbeid. 
 
 

     Jostein Osnes 

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

Desember 2020 
 
Når jeg ser tilbake på 2020, reflekterer jeg over 
hvordan livene våre har endret seg. Den globale 
COVID-19-pandemien førte til smerte og tap for 
mange av oss. Og for nesten alle har det og  
endret vårt daglige liv, familietid og arbeid i år. 
Men vi har kommet til slutten av dette vanskelige 
året, ikke alene, men ved å nå ut til hverandre, 

slik vi alltid gjør i Rotary. For hvert år som går, blir jeg stoltere av 
organisasjonen vår. 
 

Jeg vil velge å huske 2020 som et år med store forandringer og med 
styrke for oss; Rotary stoppet ikke, til tross for pandemien. Vi fjernet 
hindringer, fant nye måter å koble oss sammen  på, og vi har omfavnet 
nye tilnærminger til tjenester, for eksempel online prosjekter og virtuel-
le innsamlinger. Jeg har invitert to rotarianere til å dele historiene sine 
om hvordan Rotary ble sterkere i år.: 
 
- Da pandemien stengte alt, ga vår nye e-klubb allerede digitale tje-
nester, inkludert internasjonalt. Fjorten amerikanske kvinner og jeg, 
medlemmer av flere Rotary-klubber, brukte WhatsApp til å veilede 
kvinnelige gründere på Costa Rica på landsbygda, og hjalp dem med 
å utvide økoturisme-virksomheten, RETUS Tours (temaet for magasi-
nets omslagshistorie i mai, "Nature & Nurture").  
Prosjektet har vokst, med 30 rotarianere som nå gir rådgivning og 
hjelp med RETUS-nettstedet og sosiale medier. Viktigst, vi fortsetter å 
bygge relasjoner og styrke disse kvinnene til å transformere sine egne 
liv, og vi gjør det online. Jeg har til og med hjulpet en av kvinnene, Ro-
sa, med å forberede en presentasjon på engelsk til en internasjonal 
online konferanse. Mens vårt engasjement med de costaricanske kvin-
nene fremdeles krever litt praktisk aktivitet, har de mest transformeren-
de virkningene ikke vært personlige. 
- Liza Larson, Rotary E-Club Engage and Rotary Club i Plano 
East, Texas 
 
- Jeg var president for klubben min da COVID-19 traff, og mange med-
lemmer hadde ennå ikke Zoom. Bare 10 av våre 53 medlemmer deltok 
i det første Zoom-møtet under pandemien. Jeg trodde på det å hjelpe 
å nå ut og få gjestetalere fra hele verden til å engasjere medlemmene 
våre. Mange Rotary-ledere, en Rotary Peace Fellow, og til og med RI-
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president Holger Knaack besøkte oss virtuelt og snakket med klubben 
vår. Møtedeltagelsen ble bedre, mens vi reduserte driftskostnadene 
ved å kutte ut måltider. Noen medlemmer som jobbet utenfor byen vår 
og hadde savnet møtene, kom til og med igjen. Registreringen av våre 
online-møter på My Rotary forbedret kontaktene med klubber over 
hele verden, og det fellesmøtet som Holger adresserte, tiltrakk mer 
enn 300 besøkende. Vi samlet også inn flere midler ettersom medlem-
mer og besøkende bidro til prosjektene våre. For å fortsette å være 
fleksibel for alle, tilbyr vi nå hybridmøter. For meg har 2020 vært det 
beste året i Rotary ettersom jeg har fått mange nye venner. 
 

- Blessing Michael, Rotary Club of Port Harcourt North, Nigeria 
 
Disse historiene skal gi oss gode grunner til å være optimistiske når 
det gjelder Rotary i året som kommer. Vi overlever ikke bare; vi får  
styrke.  
 

Vi oppdager hvor motstandsdyktig organisasjonen vår er. Vi ser selv 
hvordan Rotary åpner muligheter - selv under pandemier - til å vokse, 
få kontakt og engasjere våre medlemmer og samfunnene vi tjener. 
 
Fra vårt hjem i Ratzeburg til ditt, vil Susanne og jeg bringe deg og 
din familie de varmeste hilsener. Vi gleder oss til å se de gode  
tingene som 2021 vil bringe. 
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RI:   Bruk Brand Senteret!       Brand Center | Brand Center (rotary.org)  

 

 

  
 

VELKOMMEN TIL MERKEVARESENTERET 

Fortell historien om Rotary og hvordan vi er mennesker av handling i samfunnet ditt og 
rundt om i verden.                         
                                                                                FÅ MER INFORMASJON 

LOGOER RETNINGSLINJER HANDLINGSFOLK 

MATERIALER ANNONSER BILDER OG VIDEO 

KLUBBENS RESSURSER 
 
Gi klubbmateriellet et nytt og kon-
sekvent utseende ved å bruke ma-
lene våre til å oppdatere flagg, 
medlemssertifikater, nyhetsbrev og 
mer. 

LAG DIN EGEN 
 
Bruk våre nettbaserte verktøy til å 
tilpasse klubbens logo, lage en 
brosjyre for å vise frem dine aktivi-
teter og prosjekter, eller lage kort 
for å fremme Rotarys programmer 
for unge ledere.  

SALGSFREMMENDE  
RESSURSER 

Promoter Rotary, din klubb, ser-
viceprosjekter og arrangementer 
ved hjelp av våre maler. Du kan 
lage bannere, brosjyrer, presse-
meldinger og mer. Finn også vei-
ledninger for planlegging av ar-
rangementer og kampanjer på 
sosiale medier.  

https://brandcenter.rotary.org/en-GB 

Per Ove A 
Red. 

https://brandcenter.rotary.org/en-GB/Our-Image-Matters


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

7 

Tidligere guvernør Tore Rykkel blir leder 
for medlemsutviklingskomiteen! 

 
Medlemsutvikling er den største utfordringen som Ro-

tary har. Distriktsstyret er derfor veldig fornøyd med at PDG Tore 
Rykkel har takket ja til å lede dette arbeidet i distriktet vårt.  

 

Tore var distriktsguvernør i Rotary-
året 2016-2017 og han vil derfor 
være kjent for mange. Hans nye tittel 
blir dermed «DMDC» og han  
tiltrer umiddelbart. Medlemsutvik-
lingskomiteen har allerede noen 
medlemmer men trenger flere fra en-
kelte områder. Dette er nok noe Tore 
vil gripe fatt i snart.  
 

For å sikre at styret i distriktet alltid 
er tett på arbeidet med medlemsut-
vikling så er den som er innkommen-
de guvernør også fast medlem i ko-
miteen. 
 

Vi ønsker PDG Tore Rykkel til lykke 
med den viktige oppgaven han har 
foran seg og regner med at han får 
full støtte ute i klubbene også! 

 

Claus E Feyling,  
DGE,  for styret I D2250 

  

 

 

 

 

Distrikt 
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God jul og godt nytt år fra  
AG3 Bjørn Rismyhr! 
 

Coronatider  
 
Av Bjørn Rismyhr, Karmøy Vest Rk, AG-3, D-2250 
 
Den 12.mars 2020 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 heller 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 Corona-

vaksinen 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, hadde vi flere møter. Første 
møte brukte vi til at hvert enkelt pålogget medlem fortalte litt om sin egen situasjon, de to 
neste møtene var med Egoforedrag og kortere innlegg fra flere medlemmer. 
 

Vi er 60 medlemmer i Karmøy Vest Rk. Vi er heldige som holder til i Kulturhuset på Åkra. 
I vårt ordinære møtelokale kan vi være 32 personer innenfor smittevernreglene. Likevel 
har vi flyttet møtene til storsalen i Kulturhuset hvor det under normale forhold kan være 
vel hundre personer til stede. Det gjør at vi kan holde oss innen smittevernreglene med 
god margin. Derfor har vi i hele høst hatt møter med fysisk frammøte. 
 

Hva har vi lært så langt 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 
hverandre. Det er 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 fra 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!» 
 

Derfor er det viktig at alle klubber skaffer seg kontaktplattformer. Vi må holde kontakten, 
om ikke annet bare med en telefon til et annet klubbmedlem. Og hva gjelder møter: Det 
er mulig å ha «Hybrid»-møter der noen er fysisk til stede, slik lokalene tillater, og de 
andre er til stede på nett. Vær kreative! Jeg er redd det blir stort frafall fra klubbene om vi 
skal la det gå halvannet år før vi møtes. Vaksineringen er neppe ferdig før til sommeren. 
 

Og som medlemmer av Rotary tar vi selvfølgelig samfunnsansvar og lar oss vaksinere, 
ikke sant? 
 

Gode Rotaryvenner: God jul og godt nytt år! 

 Distrikt 
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Rapport fra distriktets Pre-PETS  
fra DGE Claus E. Feyling 

 
 Som innkommende distriktsguvernør har jeg nylig avslut-
tet en runde med Pre-Pets i vårt langstrakte distrikt og det 
har vært en lærerik og hyggelig opplevelse. På ettersom-
meren og tidlig i høst så koronasituasjonen ut til å slippe 
taket og jeg startet med håpet om å kunne gjennomføre 
fysiske møter med alle de innkommende presidentene og 
andre.  
 

I mitt guvernør-år vil jeg ha en spesiell fokus på medlemsutvik-
ling og på kunnskap om - og muligheter med TRF. Pre-Pets 

samlingene hadde derfor et lite foredrag og diskusjoner omkring disse tema. I til-
legg var det mye god prat og erfaringsutvekslinger omkring en del andre ting.  
 

Disse samlingene er jo på bare et par timer og meningen er at det skal være ufor-
melt. Dette fordi formålet er å bli kjent med hverandre sånn at utgangspunktet for 
samarbeid og kommunikasjon skal være best mulig ved oppstart av neste Rotary
-år. Og vi vil også ha et bedre utgangspunkt for PETS i mars.  
 

«Turneen» startet 29 oktober på Thon Hotel i Skei i Jølster hvor AG6 Grethe  
hadde arrangert samlingen på en glimrende måte. Det er lange strekninger der 
nord med varierende vegforhold og et ras truet med å hindre meg, men vegen ble 
fort åpnet igjen, så det gikk bra.  
 

5 november var det felles samling for AG4 og AG5 i Bergen. Dette ble avviklet 
som et hybrid-møte med god deltagelse i salen og noen på Zoom. Dette fungerte 
bra og demonstrerte at dette er en god løsning i mange møte-sammenhenger. 
Møtet var godt planlagt av AG4 Ingunn og AG5 Nils Tore, hvor sistnevnte også 
sto for det digitale.  

 

Fra møtet i Åkrehamn 

DGE Claus Feyling 
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AG3 Bjørn inviterte til Pre-Pets i sin 
klubbs lokaler i Åkrehamn 11 november. 
Også her var det godt fremmøte og god 
stemning.  
 

Nå ble korona-situasjonen ytterligere til-
spisset og vi besluttet å avholde de siste 
to Pre-Pets som rene Zoom-møter. Det 
ble 18 november for AG1 og 25 november 
for AG2 sin del. Som forventet ble disse 
digitale møtene absolutt vellykkede de 
også.  
 

Takk her til AG1 Kjell Andreas og AG2 
Martin for innkalling og koordinering. Vi 
lever i en tid hvor digitale møter er nød-
vendig, men jeg er ikke i tvil om at vi i 
fremtiden vil se hvor effektivt slike møter 
kan være i forskjellig sammenheng, selv 
når vi ikke lenger er tvunget til det.  

 

De fleste av deltagerne på disse samlingene var innkommende presidenter, men 
også noen innkommende sekretærer deltok, og noen klubber deltok med andre. 
Vi hadde noen interessante diskusjoner og jeg lærte mye om livet i klubbene og 
jeg er imponert over de mange forskjellige  
aktiviteter som er på gang, selv i korona-tider. En del klubber er i gang digitalt 
mens andre har en pause i disse tider men håper at de snart er tilbake i fullt 
gjenge. Og noen klubber vil gjerne prøve digitale løsninger – og det håper jeg de 
vil gjøre. Jeg har i det hele tatt møtt en flott gjeng som jeg gleder meg til å samar-
beide med i neste Rotary-år og jeg ser spesielt frem til klubb-besøkene.  
 

Takk for at dere tok dere tid til denne Pre-Pets og så møtes vi igjen til PETS i 
mars! 
 

Til slutt takk til de som deltok fra distriktet, nemlig leder i distriktets TRF komite, 
Wibecke Natås, som hadde foredrag om TRF - og de som hadde foredrag om 
medlemsutvikling, nemlig Rolf Thingvold, som er leder i Norfo’s arbeide med ung-
domsutvikling og som deltok på møtet i Skei, og tidligere distriktsguvernør Arild 
Dale, som stilte på alle de andre møtene. 
 
Så ønsker jeg dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År! 
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De siste årene har vi «adoptert» en rekke 
spesielle dager fra utlandet, herunder 
handledagene BlackFriday, Black-
Week og CyberMonday. Hva med å også 
«adoptere» dagen i dag? 

 

GivingTuesday (første tirsdag etter den amerikanske Thanksgiving) er 
en global dag for å «gi». Dagen har sitt utspring i sosiale medier og 
ideen om samarbeid, og regnes av mange som «avsparket for den 
veldedige sesongen» - da vi jo nå går inn i den tiden av året hvor 
mange har et litt ekstra fokus på å gi til de som ikke har det fullt så bra 
som oss selv. 
 

I dag, den 1. desember, ber jeg deg derfor om å være med på å «gi» 
på én eller annen måte; enten ved å gi litt av din tid til noen som har 
behov for det, gi økonomisk støtte til en organisasjon du liker, gi en 
gave til noen som trenger det, gjøre en god gjerning overfor noen 
andre, eller ved å «reise stemmen» for noen som ikke selv kan gjøre 
det. 
 

Det er en enkel idé. Om du gjør det alene, eller sammen med familien, 
andre i lokalsamfunnet ditt, din arbeidsplass eller en organisasjon; finn 
en måte å gi på – og dél gjerne ideen din med andre, f eks via sosiale 
medier. 
 

Som medlem i Rotary, velger jeg å gi mitt bidrag til the Rotary Founda-
tion (TRF) – en stiftelse som flere ganger, også i år, er blitt utpekt som 
én av verdens beste. Et bidrag til TRF er en garanti for at pengene 
brukes til å gjøre verden til et litt bedre sted – og ikke minst til å utryd-
de sykdommen polio fra verdens overflate. (NB! Det er ikke nødvendig 
å være medlem i Rotary for å gi et bidrag til the Rotary Foundation). 

Dersom du ønsker å gi et bidrag til TRF, kan du lese mer om hvordan 

du kan gi, og hva ditt bidrag kan gå til, her:  My.Rotary.org 

Apell fra Lena J. Mjerskaug 

https://www.facebook.com/hashtag/blackfriday?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__cft__%5b0%5d=AZUAT4F5mYeV7qYL2KpE1xCvlYFKMQhOXq0A0hTQUwjIjtS4W62IDSnZy4Vjrc_dqFvx0IVNHn2VipR6atOj_Pmux-lkFZg2qmgP0tm2uk8qn7_3bRrZ8wbJba1CpjQRNOouzHWmxq-1CiDBUpWqQtD2fPNF8G89
https://www.facebook.com/hashtag/blackweek?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__cft__%5b0%5d=AZUAT4F5mYeV7qYL2KpE1xCvlYFKMQhOXq0A0hTQUwjIjtS4W62IDSnZy4Vjrc_dqFvx0IVNHn2VipR6atOj_Pmux-lkFZg2qmgP0tm2uk8qn7_3bRrZ8wbJba1CpjQRNOouzHWmxq-1CiDBUpWqQtD2fPNF8G89SO
https://www.facebook.com/hashtag/cybermonday?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__cft__%5b0%5d=AZUAT4F5mYeV7qYL2KpE1xCvlYFKMQhOXq0A0hTQUwjIjtS4W62IDSnZy4Vjrc_dqFvx0IVNHn2VipR6atOj_Pmux-lkFZg2qmgP0tm2uk8qn7_3bRrZ8wbJba1CpjQRNOouzHWmxq-1CiDBUpWqQtD2fPNF8G89
https://www.facebook.com/hashtag/givingtuesday?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__cft__%5b0%5d=AZUAT4F5mYeV7qYL2KpE1xCvlYFKMQhOXq0A0hTQUwjIjtS4W62IDSnZy4Vjrc_dqFvx0IVNHn2VipR6atOj_Pmux-lkFZg2qmgP0tm2uk8qn7_3bRrZ8wbJba1CpjQRNOouzHWmxq-1CiDBUpWqQtD2fPNF8G
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 Egersund Rotary klubb og  
Lund Rotary Klubb med felles  

Global Grant prosjekt i Cambodia! 
 

Cambodia, med ca. 15 millioner innbyggere,  er et 
fattig land i syd-øst Asia, klemt mellom Thailand, 

Vietnam og Laos.  Landets store utfordringer er i 
hovedsak et resultat av  Khmer Rouge (Røde Khmer) regimet fra 
1975 til 1978.  
 

Konsekvensen av folkemordet på nesten 2 millioner av deres egen befolkning er enorm 
og varig. Spesielt var et mål å utrydde de 
«intellektuelle», og ved konfliktens slutt, var 
lærere, leger, jurister osv., på det nærmeste 
utradert. Cambodia’s lange veg mot et normalt 
fungerende samfunn er sterkt preget av dette, 
og ikke minst på det helse-messige plan. 
 

Med utgangspunkt i de svært utfordrende hel-
setilstander i Cambodia besluttet Rotary-
klubbene i Egersund og Lund å gå sammen 
om et Global Grant prosjekt.  
 

Dette er nå godkjent av TRF og  
finansieringen er sikret. 
 

Prosjektet dreier seg om behandling 
av øyesykdommer som cataract (grå 
stær). Det finnes kun 23 leger i hele 
Cambodia som kan utføre slike ope-
rasjoner og det antas at ca 300.000 
mennesker er på et stadium hvor 
videre utvikling vil føre til blindhet i 
løpet av kort tid. Spesielt er situasjo-
nen ille i provinsen Pre-Veng sør for 
den store innsjøen Tonle-Sap. Et 
helseteam med en mobil felt-klinikk 
for undersøkelser vil besøke flere 
landsbyer i dette området. Pasienter 

kan i mange tilfeller få behandling for øyesykdommer på stedet, men de som må opere-
res vil bli fraktet til sykehus i hovedstaden Phnom Penh hvor Rotary har en avtale med en 
samarbeidende organisasjon.  
 
Prosjektet ble identifisert og nøye vurdert i dialog med lokale Rotary-klubber, det lokale 
helsevesenet, samt andre humanitære organisasjoner med tiltak i samme områder. En 
detaljert Community Assessment prosess er gjennomført i henhold til TRF’s strenge krav.  
 
Budsjettet er på ca 570.000 kroner og dekker arbeid i felten, ca. tre hundre operasjoner, 
samt oppfølging i et år fremover.  
 
Dette prosjektet er nå i startgropen men fremdriften er litt avhengig av Covid19 situasjo-
nen på stedet da gjennomføringen vil være noe avhengig av helse-personell som er til-

Klipp fra klubber     

 

 

DGE Claus Feyling 
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knyttet vår samar-
beidsorganisasjon 
Khmer Sight Founda-
tion. Noen av disse er 
akkurat nå er forhind-
ret fra å reise inn i 
Cambodia, men vi hå-
per denne situasjonen 
løser seg snart. 
 
Hvordan er dette fi-
nansiert? Klubbene i 
Egersund og Lund, 
som har tatt initiativet, 
har selv bidratt med 
ca kr 85.000.  
 
Sponsorer til den lo-
kale klubben i Phnom 
Penh har bidratt med 
ca. kr 18.000. Med 

DDF midler fra vårt distrikt på ca. kr 93.000 og ca. kr 125.000 fra distrikt 3350 så har 
dette utløst World Fund matching fra TRF og muliggjort en total finansiering av de kr 
570.000, som var budsjettet. 
 
PS: Egersund Rotary Klubb og Lund Rotary Klubb har også tatt initiativet til et  
annet prosjekt i Cambodia og som er relatert til  sykdommer som HIV, Hepatitt B og 
C. Der arbeides nå med siste detaljer i søknadsprosessen og vi skal fortelle mer 
om dette prosjektet når alt er på plass. 

     

 

Phnom Penh, hovedstaden og største byen i Kambodsja.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phnom_Penh
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STAVANGER RK SLÅR ET SLAG FOR  
FRELSESARMEEN 

 
Vi vet at det er nød i byen, og at det er familier, barn og voksne, som gruer seg til 
julen, fordi utenforskapen blir så veldig tydelig akkurat slike ganger.  Pandemien 
har nok ikke gjort situasjonen lettere for dem som først har det vanskelig, uttaler 
klubbens president Peter Meyer. 
 
Klubbens medlemmer tok med glede imot et forslag om å gi gaver til barn og unge i slike 
familier, og dermed støtte i Frelsesarmeens tradisjonelle innsats for å spre juleglede. 

I år er dette viktigere enn noen gang.  Varehandelen har gode tider nå under pandemien 
siden penger ikke kan brukes på reiser og fritid.  Kanskje er det lett å glemme at slikt gjel-
der dem som lever på solsiden.  For dem som aldri har hatt råd til reiser eller fritidsaktivi-
teter, blir kontrasten desto større, påpeker Peter Meyer. 
Men selv om vi har samlet inn mange gaver, vil det nok dessverre ikke være nok. Vi ut-
fordrer alle, enkeltpersoner og organisasjoner, til å bidra med presanger, sier Peter 
Meyer. 

 
HÅPER MANGE VIL FØLGE OPP  
Nina Lind, innsamlingsleder i Frelsesarmeen i Stavanger, er overveldet over gavene, og 

Fra Stavanger Rotary Klubb  

 

Hanna Sagen Tallaas, Ranveig T Dahl og Aslaug Neset oppmuntrer flest mulig til å hjelpe familier 
som sliter ekstra tungt i julen. 
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sier at «dette er midt i blinken».  Hun håper også at andre vil ta utfordringen.  Alt monner.  
«Julen vil bli en vanskelig periode for svært mange, vi har allerede registrert et stort behov 
for både mat og presanger». 
 
JULEGRYTENE 
De tradisjonelle julegrytene til Frelsesarmeen har hjulpet tallrike både familier og enslige ut 
av julemangel og julevondt. I dette annerledesåret tårner problemer seg opp for ekstra 
mange.  
 
I år viser det seg at Frelsesarmeen har problemer med å skaffe nok folk til å være vakter 
ved julegrytene.  Stavanger RK tok utfordringen og vil stille med folk. 
 

  
 
 
 

En glad giver, president i 
Stavanger RK, Peter 
Meyer og em like glad 
formidler av presanger til 
trengende barn, Nina 
Lind, ved gavehaugen.  
Meyers barnebarn, Sylves-
ter, synes det er kjekt at 
alle barn får presanger på 
julaften. 
 
  
 

Fra Stavanger Rotary Klubb  
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Fra Bergenhus Rotary Klubb  

 

  

 

 

 
Visste du at rotaractarar starta podcast (spansk og engelsk) då pan-
demien sette ein stoppar for mange Rotaract-samankomstar? Straks 
er dei i gang med sesong 2, med ein spanande første-episode. 
(Om Rotaract: https://www.rotary.org/en/get-involved/rotaract-clubs ) 

Rotaract Talks 

23. november kl. 12        

Coming soon to a podcast player near you!  
The early years together with former KGB Agent Jack Barsky, the 
longest surviving illegal. He was active from 1978 to 1988.  
Find it wherever you get your podcasts, or at rotaracttalks.com. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rotary.org%2Fen%2Fget-involved%2Frotaract-clubs%3Ffbclid%3DIwAR0GxaxZOVXn8gOEg9Sx8FZbwukUU3cCFw4rJoiYGgI4taTy2m9NN7CtDMI&h=AT0_V9pa_3a8pTaYbfOqfnjq1iv1bNm7SHm1krxqRSZU0FBXMxVlTJWY9lYa3HZyUtAYyT-KTE5JChsfM3K1hoR
https://www.facebook.com/rotaractpodcast/?__cft__%5b0%5d=AZWTSaGzmFgRu3vJ9E7s-LqayDtobvdWf7VFuDDEUcMH-C_hN_b7KXTsis4G8ywnBaxU2QtipuaBYOz_iu3Qcycx_rqdJ3pdZY9scYjmf2pXTqNeErKbhCStqtT5qlYmvXVbLj168YrjoQBKuKKkPtn3rG5WH3G_IxiOLznRZJujUKoKXvIDI6fe6z92K9N68z7IFGpLgA
https://www.facebook.com/rotaractpodcast/posts/217931239749281?__cft__%5b0%5d=AZWTSaGzmFgRu3vJ9E7s-LqayDtobvdWf7VFuDDEUcMH-C_hN_b7KXTsis4G8ywnBaxU2QtipuaBYOz_iu3Qcycx_rqdJ3pdZY9scYjmf2pXTqNeErKbhCStqtT5qlYmvXVbLj168YrjoQBKuKKkPtn3rG5WH3G_IxiOLznRZJujUKoKXvIDI
http://rotaracttalks.com/?fbclid=IwAR2l7A48F0z34FVqxm4uYwTz5m6S-mx4SJvtx13T9CpFWwyvHVd-lCNmaaw
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Klipp fra klubber     

 
 
 
 
 
    

 

Askøy Rotary Klubb arrangerer digital yrkesmesse i 
samarbeid med jobbmesse.no men fulldistribuerer årets 

messeblad til alle husstander som vanlig. 
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Rotary International 

 

 

Bekjempelse av sykdom er månedens Rotary-tema i desem-
ber. Med Covid-19 som rammer hele verden er temaet høyt 
på agendaen til mange hele dette året. Innsatsen mot polio er 
også stor. Rotarianere verden over har mange helse-
prosjekter, for eksempel knyttet til HIV/AIDS, demens,  
malaria, tannhelse, diabetes, MS og mye mer. På de neste 
sidene kan du lese om et telemedisinprosjekt i Nigeria:  
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Rotary International 

 

Ny teknologi gjør det mulig for «virtuelle leger» å arbeide  
på landsbygda i Nigeria 

 
Av Anne Ford 
 

På et besøk i det sørlige Nigeria i oktober i fjor lærte Dr. James K. Gude fra 
Sebastopol, Calif., og Mikel Cook fra Rotary Club of Sebastopol Sunrise 
hvor vanskelig det kan være å bringe medisinsk behandling til landlige  

     områder. 
 
"Vi kjørte 20 eller 30 miles 
fra Federal Medical Centre 
of Yenagoa til et satellitt-
sykehus, og det tok en 
time," minnes Gude, en 
æres-Rotarianer som er 
medisinsk direktør i  
Sebastopol-baserte tele-
medisin tjenester i selska-
pet OffSiteCare.  
"Store deler av veien ble 
oversvømt, og det var folk 
over alt; Vi gikk gjennom 
landsbyer og prøvde å 
ikke treffe noen." 
 

 
Over: Teamet observerer en demonstrasjon av en telemedisinrobot;  
Mikel Cook (fra venstre), Hussain, Obikeze, Kemelagha og Dr.James K. Gude.  
 

Den møysommelige reisen illustrerer på mange måter årsaken til besøket – å bidra til å 
gjøre helsetjenester tilgjengelig for folk i isolerte områder. I landlige deler av Nigeria, et 
land med bare én lege for hver 2500 menneske. Mange nigerianere som søker helsetje-
nester må gjøre turer som er mye mer krevende enn den Cook og Gude foretok. Resulta-
tet er selvfølgelig at svært mange mennesker rett og slett ikke får helseomsorg. Det ville 
vært ideelt å få flere leger til avsidesliggende regioner, men det vil ta år. 
 

Gude og Sebastopol Sunrise Rotarians er en del av en større innsats styrke som arbeider 
for å bringe teknologi frem til å øde steder, ved hjelp av telemedisin – bruk av informa-
sjonsteknologi for å gi helsetjenester fra avstand – og for å bringe medisinsk legehjelp til 
pasienter. Og takket være et globalt tilskudd fra The Rotary Foundation, har et team av 
helsepersonell fra Nigeria blitt opplært i telemedisin. 
 
Telemedisin har eksistert i mange år, men  ettersom internetthastigheten har blitt raskere 
har det åpnet for nye praktiske muligheter. Telemedisin gjør det altså mulig for leger å få 
kontakt med pasienter eksternt, samt å rådføre seg med kolleger over hele verden. På sitt 
enkleste består dette av en chat via online video, men det kan også gjøre at en lege kan 
undersøke en pasient ved hjelp av en robot. 
 
Sebastopol Sunrise Rotarians har vært involvert i telemedisin siden 2012, da daværende 
president Gail Thomas (en tidligere høytstående tjenestemann i det amerikanske helse-, 
utdannings- og velferdsdepartementet) foreslo det som en klubbprioritet. 
 
«Vi bestemte oss for at vi ønsket å forplikte oss over lengre tid  til telemedisin fordi det 
gjør det mulig å veilede under behandlingen og med det redde liv», sier Cook, en data-
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RI  

konsulent. «Det motvirker den globale tendensen for leger til å konsentrere seg i store by-
er, og forlate mer øde  steder.» 
 

Siden da har klubben jobbet med andre rotarianere og med Gude for å bringe telemedisin-
teknologi og opplæring til flere sykehus rundt om i verden, inkludert  i Uganda, Den demo-
kratiske republikken Kongo og Zimbabwe. 

 

Deltakende sykehus kan 
bruke sine telemedisinske 
muligheter til å rådføre seg 
med Gude og hans medi-
sinske kolleger om spesielt 
vanskelige tilfeller. For ek-
sempel unngikk en pasient i 
Kongo en unødvendig pro-
sedyre for å fjerne milten, 
takket være legens mulighet 
til å tele-konsultere Gude og 
hans nettverk. 
 

Underveis hjalp Thomas og 
Cook til med å grunnlegge 
en ideell organisasjon, 
«Global OffSite Care», viet 
til å bringe Rotary-ressurser 
sammen til støtte for tele-

medisinprosjekter over hele 
verden. Gude, hvis selskap 

leverer telemedisintjenester til flere sykehus i Nord-California, har vært en entusiastisk og 
kunnskapsrik frivillig. 

 

Nigeria-forbindelsen startet i 2013 da prinsesse Frances Kemelagha, som er psykiater ved 
Federal Medical Centre i Yenagoa og medlem av Rotary Club of Yenagoa, hørte om 
«Global OffSite Care» på Rotary International Convention i Lisboa og ble umiddelbart  
grepet av ideen. 
 

Så skjedde det at hun i august og september 2015 - 
takket være et globalt tilskudd og innsatsen til Rotari-
ans fra Sebastopol, Rancho Cotati og Santa Rosa 
East, pluss Sonoma State University Rotaract Club og 
andre - fløy sammen med fem kolleger til Nord-
California til 11 dagers opplæring i telemedisin under 
Gude. 
   
Behovet for telemedisin kan ikke vektlegges nok. Hel-
setjenester bør være for alle – for de underprivilegerte, 
for de underfortjente, for de avsidesliggende områdene 
– ikke bare for de rike. 
 
Siden da, sier Kemelagha, har hun sett treningseffekten gi bedre resultater for både pasi-
enter og leger. Takket være telemedisin ble en 75 år gammel pasient som trengte en liv-
reddende pacemaker funnet i en avsidesliggende landsby. Kollegakonsultasjonene via te-
lemedisin har andre uventede fordeler. "Våre fastboende leger lærer så mye mer at de be-
gynner å bestå sine eksamener med letthet," bemerker hun. 
 

Under et oppfølgingsbesøk på Federal Medical Centre i oktober i fjor fant Cook og Gude 
det nigerianske teamet som gjorde god bruk av sine nye telemedisinevner. Disse inklude-
rer en donert InTouch Health robot, en enhet som gjør det mulig for den eksterne legen å 

 

 

Teammedlemmer lærer telemedisin programvare i Nigeria. 
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se og undersøke pasienten og til 
og med høre lyden som overfø-
res fra et stetoskop for å hjelpe 
til med å stille en diagnose. 
 

  
 

• Les flere historier i  

 The Rotarian 

                                      RI 

 

 

https://my.rotary.org/en/news-media/magazines/rotarian
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RI - Convention 

Vi overvåker den globale pandemien og er for-
pliktet til å være vert for et arrangement som er 
trygt for alle deltakere. En beslutning om den inter-
nasjonale konvensjonen vil bli tatt tidlig i 2021 ba-
sert på alle tilgjengelige ressurser og anerkjente 
vitenskapelige og sikkerhetsstandarder som er til-
gjengelige. Derfor utvider vi rabatten for tidlig re-
gistrering til 15. februar 2021.  
 
https://on.rotary.org/33BHsh4 
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ARNA ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV JANUAR 2020  
 

 
Dagens tema: Besøk hos Bjørkhaug arbeidsfellesskap  
 
Denne mandagen besøkte klubben Bjørkhaug arbeidsfellesskap, på Storaneset. Vi 
ble godt tatt imot av daglig leder Hilde Stensvoll og avdelingsleder for utegruppen 
Morten Neset. Rundt langbord i kantinen holdt Hilde og Morten ett foredrag om be-
driften mens vi koste oss med påsmurte rundstykker og noe å drikke.  

 

Bjørkhaug ble etablert i 1991 og er 100% eid av 
Bergen kommune. Formålet er å gi mennesker 
med ulike behov mulighet for å komme i arbeid. 

Det å få prøve ut forskjellige arbeidsoppgaver samtidig som det blir 
gitt veiledning og oppfølging frå både gode kollegaer og arbeidsledere 
har vist seg verdifullt for å få mennesker med ulike erfaring tilbake i 
arbeid.  
Det er 25 varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) og 12 plasser for ar-
beidsforberedende trening (AFT). Det er 6 plasser på 4H undervis-
ningsgården på Garnes, der jobber det flest med helseutfordringer 
som rus og psykisk hel-
se. 3 av plassene på 
Bjørkhaug er forbeholdt 
Osterøy og Samnanger 
kommune. Bjørkhaug 
har også ett samarbeid 
med Garnes ung-
domskole, skolen har 
ett valgfag som heter 
«Innsats for andre», 6 

elever 
frå sko-
len er 
på Bjørkhaug ½ dag i uken og hjelper til.  
Bjørkhaug har mange forskjellige avdelinger og typer 
arbeidsoppdrag. På IT avdelingen samler de inn data-

Klipp fra klubber 

 

FAKTA  
Om oss 
Bjørkhaug er en vekstbedrift med 28 varige tilrettelagte arbeidsplas-
ser (VTA) og 12 plasser for arbeidsforberedende trening (AFT). Vi ble 
etablert i 1991 og holder til på Storaneset 12 i Indre Arna utenfor 
Bergen. En vekstbedrift har som formål og gi mennesker med ulike 
behov en mulighet til å komme i arbeid. På Bjørkhaug tilbyr vi ulike 
tjenester og sysselsetter arbeidstakere som i kortere eller lengre tid 
har behov for en tilrettelagt arbeidsplass. 
Hos oss får du muligheten til å prøve deg i arbeid, enten for første 
gang eller som en ny start etter at du har vært lenge ute av arbeids-
markedet. Du får muligheten til å prøve forskjellige arbeidsoppga-
ver, samtidig som du får veiledning og gode kollegaer. Mange av 
dine kollegaer vil være i samme livssituasjon som deg, noe som kan 
gi deg nyttige samtaler og erfaringsutvekslinger.   
For elever i videregående skole tilbyr vi praksisplasser. Klikk deg inn 
på våre avdelinger for å se om vi har en avdeling du har lyst på prak-
sisplass. 
  For AFT-plasser har vi et samarbeid med undervisningsgården på 
Garnes. Her får du muligheten til å jobbe med flere forskjellige dyr 
og annet arbeid som gjøres på gården.   
Formål 

Selskapets formål er gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å  

skape grunnlag for sysselsetting av yrkeshemmede. 
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utstyr fra mange offentlige etater og andre store bedrifter. De er god-
kjent for sikker makulering og sletting av harddisker, dette brukes 
blant annet av Bergen kommune. En del av datautstyret blir oppgra-
dert og selges billig ut igjen til utlandet og til private kunder som kom-
mer innom. Alle får kjøpe.  
 
Bjørkhaug driver og egen nettbutikk hvor de selger gaveartikler, kjøk-
kenutstyr mm. De driver pakking og utkjøring for Oliver og Sunkost. 
De tar på seg pakkeoppdrag og monteringsoppdrag. En egen avde-
ling designer og produserer medaljer, premier og pokaler.  
Både IL Fri og Arna Bjørnar er på kundelisten.  
 
Morten forteller entusiastisk om uteavdelingen. Der sager de og 
kløyer ved, som de sekker og selger til mange faste kunder. Alt arbei-
det blir gjort manuelt. Veden blir levert på døren til kundene.  
 

Det mangler ikkje på engasjementet til Morten og Hilde når de forteller 
om Bjørkhaug, vekstbedriften på Storaneset i Arna.  
 

Besøker blir avsluttet med en runde blant produktene som selges i 
nettbutikken med mulighet for å kjøpe hvis en hadde lyst.  
 

 

Referent: Bjørn Hopland  
 
 
 

 
I vår nettbutikk finner du gaver, interiør og 
kjøkkenutstyr fra anerkjente leverandører 
Trenger du en gave til noen? Sjekk nettbutik-
ken vår! Her finner du gaver i mange katego-
rier, blant annet til hobbykokken, vertinnen og 
ordensmennesket. 
Vi pakker gaven pent inn og sender den sam-
men med håndskrevet kort direkte til mottaker. 
Du slipper å hente pakke på posten, pakke 
den ut, for så å pakke den inn og sende den 
avgårde igjen. Det også miljøbesparende når 
pakken bare sendes en gang og det kun bru-
kes sendingsemballasje 
en gang! I tillegg sparer 
du portoutgifter. 

 
 
 
Nettbutikken vår finner du her: Forside - Sikkerstikk.no 
 
 
 

Klipp fra klubber 
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Klipp fra klubber - Bergenhus RK 

 Kveldens tema var: "Etiske dilemma ved livets slutt".  
 

Foredragsholder: overlege på Haraldsplass Diakonale Syke-
hus, Sebastian von Hofacker. Han er også faglig leder ved 
stiftelsen Verdighetssenteret. 
 

Hofacker kommer fra hansabyen Hamburg, men har bodd 20 år i 
Bergen. Han har samarbeidet med Bettina og Stein Husebø om 
palliativ behandling. 
 
 

Etikk handler om å gjøre noe bra, om det gode liv, om hva som er 
rett og galt. Dette kjenner vi allerede fra Hammurabis lov fra 1700 
tallet f.Kr. Videre taler den Hippokratiske ed, som legene er for-

pliktet på, om å ta vare på mennesket. Samtidig sier den at når en person ikke kan hjel-
pes, skal vedkommende ikke behandles. 

 
I middelalderens Europa var prestene inne i bildet ved medisinsk behandling. Annerledes 
i Egypt, og en så størst medisinsk fremskritt der medisin og religion var adskilt. Etter hvert 
ble det økt søkelys på den svake, og på behandling ved livets slutt. Kirken bidro til viten-
skapens fremvekst, bl.a. gav det som resultat et større fokus på individet. 
 

I forbindelse med andre verdenskrigs Tyskland kom begrepet eutanasi til å stå sentralt, 
men som skalkeskjul for drap på uskyldige. Etter krigen utviklet den medisinske etikken 
seg, særlig i USA, under påvirkning av religiøse filosofer. Fire etiske prinsipp vokste fram: 
 

·         Autonomi – selvbestemmelse 
·         Velgjørenhet 
·         Ikke skade prinsippet 
·         Rettferdighet – likebehandling 
·         (Ærlighet / Tillit) 
 
De siste 70 årene har en usikkerhet vokst fram. Vi vet ikke sikkert når livet begynner / 
slutter. Skråsikkerheten er borte når det gjelder å definere når døden inntreffer. Og etik-
ken endrer seg, avhengig av kultur og religion. 
 

Det etiske dilemmaet er å velge mellom to like ubehagelige alternativ. Det skjer når ver-
dier står mot hverandre, verdier som er utledet av de 4 prinsippene. 
 

Erich Loewy skiller mellom å være i livet, og å ha et liv. 
 

Per Fugelli: ta vare på flokken din, vi er flokkdyr, det gode liv knyttes til fellesskap. 
For at døden skal bli bra (ved sykdom, ikke ulykker) må den planlegges / «orchestreres». 

 



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

26 

Klipp fra klubber 
 

Før i tiden var syk dom og død en privat, sosial og rituell hendelse. Men er 
blitt en medisinsk hendelse, egentlig et medisinsk nederlag. 
 

Det store spørsmålet er: Når er nok nok? 
 

Hvem bestemmer? 
 

Det er en kunst å snakke om prognosen uten å ta bort håp. 
 
Eksempel 1: 

Fireåringen Christina var hjernedød etter jordskreds ulykke. Legene ville la henne dø, 
men faren gikk rettens vei for å holde henne (kunstig) i live. Han så det som livgivende 
behandling, legene betraktet henne som død. 
Som et resultat av denne saken ble en etisk veileder utarbeidet. 
 
Eksempel 2: 
En afghansk mann, 80 år gammel, hadde et stort slag, var uten tale, verken spiste eller 
drakk. To sønner, vokst opp i Bergen i afghansk tradisjon krevde kunstig ernæring utfra 
tanken om at Allah bestemmer. Etter gode samtaler kom en fram til å avslutte behandling-
en slik at Allah kunne overta. 
 
I dag gir ny teknologi oss nye etiske dilemma. 
 

Den etiske veilederen tar opp dette: SME-modellen (Modell for systematisk drøfting av 
etiske dilemma). 
 
·         Hva er det etiske dilemma i denne saken? 
·         Hva er fakta (medisinsk / psykososialt)? 
·         Hvem er de berørte parter, hva er deres syn og interesser? 
·         Hvilke etiske prinsipper, dyder og verdier står på spill, hva finnes av lovgivning og 
  retningslinjer? 
·         Hvilke handlingsalternativ finnes, og med hvilken begrunnelse? 
·         Hvilken løsning er eventuelt den foretrukne? 
 
Kliniske etikkomiteer på sykehusnivå kan gi råd, men har ingen besluttende kraft. 
Behandling uten samtykke er et overgrep. Men noen er ikke i stand til å gi samtykke. I 
Norge er legen pålagt å spørre pårørende, men de vet ikke alltid hva pasienten ville øns-
ket. Oppfordring: snakk med ektemakene om hva de ville ønsket! 
 
Hvilke ønsker en har ved livets slutt er komplisert og kan endre seg når sykdommen kom-
mer. De fleste ønsker å dø hjemme, bare 15% gjør det. Det arbeides for å skape lindren-
de team i Bergen kommune. 
 
Spørsmålet om dødshjelp får oppslutning avhengig av hvordan spørsmålet stilles. 
 
Det finnes symptomer som ikke lar seg lindre – når ingen ting annet hjelper kan en be-
handle slik at pasienten sover inn i døden: lindrende sedering. Det etiske dilemma her er 
at en tar pasientens bevissthet. 

 
Lars Hana 
 

Publisert av Sigbjørn Haugland 18. november 2020 

 



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

27 

DYPHAVSFORSKNING I BERGEN. 

Professor Rolf Birger Pedersen ved Institutt for Geo-
vitenskap tok oss med på de store dyp i sitt spenne-
de foredrag sist onsdag. Pedersen leder K.G. Jebsen
-senter for dyphavsforskning som er tilknyttet Insti-
tutt for geovitenskap ved UiB. 
 

Senteret, som ble grunnlagt i 2017 og som også er defi-

nert som Center of Excellence av Norges Forskningsråd, 

har som mål å være en ledende internasjonal aktør in-

nen forskning på dyphavet og en pioner på nye dyp-

havsoppdagelaser i norske farvann. Senteret ønsker å 

bidra til å øke kunnskapen om geologisk utvikling, biologisk tilpasning, artsmangfold og 

potensielle ressurser i de minst utforskede områdene på jordkloden. Senteret er tilknyttet 

Institutt for geovitenskap og har sterke bånd til Institutt for Biovitenskap ved Universitetet i 

Bergen. 

Rolf Birger Pedersen kunne fortelle at 60% av jordens overflate er dekket av dyphav der 

det gjennomsnittlige dyp er 4 000 meter. Det største dypet er på 11 000 meter. Dyphave-

ne er det minst utforskede området på jorden og 90 % av jordens vulkanske aktivitet skjer 

i dyphavet. Omfanget av mineralressurser i dyphavet er foreløpig ukjent, men potensielt 

finnes det i store mengder. 

Forskning i dyphavene har pågått i mange år og den teknologiske utviklingen har vært 

formidabel. HMS Challenger Voyager i gjorde de første prøvetakinger 1873-1876 og ma-

rinbiologen og presten 

Michael Sars (1805-

1869) var først til å hen-

te opp levende fossiler 

fra dyphavet på 1 000 

meter dyp utenfor Ves-

terålen. Dette stimulerte 

til å utvikle dyphavs-

forskningen. På 1950-

tallet nådde man nesten 

ned til det dypeste ni-

vået med bemannet 

ubåt da man nådde 

 

Klipp fra klubber - Bergenhus RK 
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10 000 meter. 

Senere har den teknologiske utviklingen åpnet mange nye dører til dyphavsforskningen. 

Et eksempel er 3-dimensjonal kartlegging av havbunnen med satellitt. Teknikken er å 

måle avstanden fra satellitten til havoverflaten og ta hensyn til at havoverflaten varierer 

aldri så lite med variasjonene av havbunnen. Et eksempel på dette er MAREANO-

prosjektet der man lager terrengmodeller av havbunnen for eksempel utenfor Senja og 

Vesterålen. 

I mørket i dyphavet – flere kilometer under havoverflaten – finner vi jordens mest dyna-

miske geologi. For eksempel har vi ved Abysall slettene en rygg ved Bjørnøya med 3 500 

meter høye sjøfjell i et geologisk aktivt område med vulkanske rygger. 

Og i dyphavene har vi verdens lengste fjellkjede som er 60 000 Km lang og som utgjør 

midthavsryggen.  Midthavsryggen går fra California, gjennom Stillehavet og det Indiske 

hav langs den Atlantiske ryggen og opp i Norskehavet øst for Grønland til Svalbard.  

 

Langs denne fjellkjeden dannes kontinuerlig ny havbunnskorpe. Og gjennom vulkansk 

aktivitet og havbunnsspredning utvider fjellkjeden havområdene våre. Langs midthavs-
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ryggen foregår hele 90% av jordens vulkanske aktivitet. Havbunnen slik vi kjenner den i 

dag er dannet i løpet av de siste 200 millioner år og er derved svært ung sammenlignet 

med jordens alder på 4,6 milliarder år. Midthavsryggen er også arena for den mest omfat-

tende kontakten mellom vann og bergarter på jorden. Sirkulasjon og oppvarming av sjø-

vann dypt nede i jordskorpen resulterer i dannelse av varme kilder på havbunnen 

(vanntemperatur opptil 300 grader i Norskehavet og opptil 400 grader i Stillehavet). Disse 

varme kildene legger grunnlaget for en helt spesiell type livsformer som utnytter det kje-

miske potensialet i de varme væskene fremfor solenergi. Rundt disse varme kildene fin-

ner vi organismer som lever under forhold helt på grensen til livsgrunnlaget. Disse habita-

tene kan gi oss verdifull informasjon om hvordan livet på jorden kan ha begynt. 

Og livsformer fra dyphavet inneholder molekyler som kan være verdifulle både for industri 

og medisin. 

 En av motivasjonene for å drive dyphavsforskning er også potensielt store mengder me-

tallressurser. Men foreløpig er det uklart om ressursene som er tilgjengelige finnes i så 

store mengder at det kan rettferdiggjøre gruvedrift. Den miljømessige påvirkningen av en 

slik industri er også ukjent, så før utvinning kan bli en realitet gjenstår mye forskning. 

Preasentasjonen kan medlemmene finne her:https://bergenhus.rotary.no/no/

presentasjoner 

 

Rune Hansen 

Publisert av Sigbjørn Haugland 27. november 2020 
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 Klipp fra klubber - Askøy RK 

TO NYE MEDLEMMER PÅ ÅRETS SISTE MØTE 

Torsdag den 17. desember  avholdt Askøy Rotary Klubb sitt siste 
møte før jul og nyttår.  Også denne gangen ble det uten den tra-
disjonelle rammen - med julesanger og pinnekjøtt.  Nå var flok-
ken samlet foran hver sin dataskjerm i egen stue, eller hjemme-
kontor.  Flere høydepunkter var planlagt og det største - opptak 
av to nye medlemmer via Microsoft Teams meeting.   

Møtet fulgte tradisjonell møteplan med velkomst og hilsen til gjester før det ble gitt in-
formasjoner om status for klubbens generelle arbeid og på forberedelsene til den viruel-
le yrkesmessen som finner sted den 28. januar.  I bakgrunnen skinte et levende gult lys.  
Treminutteren denne gang var viet historiske opplysninger om tradisjonsrike gamle og 
velkjente julesanger, deres opphav og vandring fra ulike land før de kom til Norge og ble 
våre folkekjære julesanger.  Noen originale og nyere fra våre mest kjente julesangkom-
ponister fikk vi og med.  Alt før kveldens høydepunkter  - opptak av to nye medlemmer - 
på mange måter to julegaver til klubben. 
 

Den virtuelt tilpassede opptaksprosedyren var basert på de tradisjonelle tekstene 
som blant annet inneholder firespørsmåls prøven.  Fadderne var tilstede med de 
nye medlemmene og festet Rotary-merket på jakkeslag før formalitetene ble av-
rundet med applaus fra medlemmene bak 17-18 skjermer. 
 

Så er det faddernes oppgave å gi informasjoner som trengs og å stå til disposi-
sjon og være til hjelp i tiden som kommer, men alle klubbmedlemmene skal bidra 
til at de nye føler seg velkommen og integreres på best mulig måte.  Og de to 
nye medlemmene takket for tilliten med hver sin lille tale til slutt.  Og de nye er 
Giske Bratli (49) til daglig assisterende ekspedisjonsleder på Hurtigruten og 
dessuten sang-artist på fritiden og tidligere Flaggkomandør Geir Kilhus (67).    

GOD Jul! 
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Sykehusutstyr til Filippinene 

Førde Rotary Klubb ber om økonomisk søtte fra distriktets 
klubber til transport av medisinsk utstyr til sykehus i  
Manila på Filippinene! 


