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Guvernørens månedsbrev – oktober 
 
Høsten er nå definitivt her, etter en god sommer og etter-
sommer på de fleste steder. Klubbene har for lengst kom-
met godt i gang med sine programmer, og mange gode  
aktiviteter er i arbeid. 
Jeg har til nå besøkt 15 
klubber og det fortsetter 
å være en fantastisk 
«reise». Thrine er med 
på de fleste besøkene, 
og vi har hatt mange 
flotte opplevelser, og 
truffet bare gode klub-

ber og flotte dedikerte Rotary-medlemmer.  
 
Distriktskonferansen i Egersund, med 112 
deltagere, var en flott start på det sosiale fellesskap etter mange måneder i sosial 
isolasjon. Mer om det kan vi lese i en større reportasje i denne utgaven av Rotary i 
Vest. 

 

Oktober er “Community Economic Development Month”. Altså, Rotary’s 
dedikerte måned for å tenke på aktiviteter som kan forbedre økonomi og leve-
vilkår for, dem i andre land, som har det så mye annerledes enn oss – og til å 
gjøre dette på en bærekraftig måte. Behovet er enormt. FN rapporterer at nesten 
800 millioner mennesker, altså 9% av verdens befolkning, de fleste av dem i  
Afrika, lever på mindre enn kr 5600 i året. 
 
I forrige månedsbrev minnet jeg om at 24. oktober er «World Polio Day». Jeg 
håper at mange klubber har planlagt å markere denne dagen på en eller annen 
måte. Husk at ved slike anledninger så fremmer vi ikke bare selve saken, men det 
gir oss også anledning til å profilere Rotary og klubben vår.  
 
Klubb-besøkene åpenbarer mange gode program-ideer som andre bør få høre 
om. Et godt skritt i denne retningen er PROGRAMBANKEN. Denne finnes på dis-
triktets hjemmeside under fanen BIBLIOTEK > NYTTIGE HJELPEMIDLER. Les 
denne. Og har dere ideer som kan gjøre listen lenger så send dette gjerne til Per 
Ove Askeland poaskel@gmail.com så redigerer han listen. 
 
RYLA blir  arrangert 11.-13. mars. Påmeldingsfrist er 16. januar, men det er lurt 
at klubbene planlegger dette i god tid og allerede nå ser etter kandidater. Alder for 
deltagere er fra 19 – 27 år. Dette er et flott program som også er en god anledning 
til å profilere klubben din. Se mer informasjon om dette i Rotary i Vest. 
 
Så har vi Ungdomsutvekslingen som til neste år vil være i full gang igjen. Mange 
klubber planlegger dette allerede, men de som trenger hjelp og informasjon, kan ta 
kontakt med DYEO Ingunn Olsen Mossefin ingunn@odda.info  
 

Ha en fortsatt fin høst! 
 

Hilsen fra Distriktsguvernør Claus 

 
 

mailto:poaskel@gmail.com
mailto:ingunn@odda.info
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Shekhar Mehta  
President 2021-22  
Oktober 2021  
 
En fjerdedel av Rotary-året er nå bak oss. Jeg er 
sikker på at du hjelper Rotary med å vokse mer og 
gjøre mer. Og jeg håper du allerede har gjort din del 
for «Every One, Bring One»-initiativet ved å introdu-
sere én ny person for Rotary.  
 
Tenker du noen gang på den første tiden din som 

rotarianer? Det gjør jeg ofte - fordi de første øyeblikkene med å opp-
dage kraften i tjenesten formet den jeg er i dag. Da jeg meldte meg 
inn i min Rotary-klubb, var innsatsen vår fokusert på Indias bygde-
samfunn, der folk bodde uten toalett, hentet drikkevann fra den sam-
me dammen de badet i og sendte barna sine til utendørs klasserom 
satt opp under et tre. Det nærmeste helsepersonellet var ofte milevis 
unna - og tjenestene var utilstrekkelige. Men etter at Rotary-klubber 
hadde gjennomført noen serviceprosjekter, hadde landsbyene toalet-
ter, rent drikkevann, et klasserom for tidlig læring og et helsesenter i 
nærheten.  
 
Gnisten som Rotary tente i meg tvang meg til å se utover meg selv og 
omfavne menneskeheten. Det gjorde tjenesten til en livsstil og førte 
meg til et veiledende prinsipp jeg fremdeles står ved: Service er hus-
leien jeg betaler for plassen jeg okkuperer på jorden.  
Hvis du føler behov for å gjenopplive service-gnisten i deg selv eller i 
din klubb, er oktober - måneden for økonomisk utvikling i sam-
funnet - et flott tidspunkt å gjøre det på. Når vi jobber med å forbedre 
livene til mennesker i dårlige lokalsamfunn - for eksempel gjennom 
prosjekter som gir yrkesopplæring og tilgang til økonomiske ressurser 
- hjelper vi til med å bygge og opprettholde lokal økonomisk vekst.  
 
Behovet er stort. I følge FN lever 9 prosent av verdens befolkning - 
det vil si 700 millioner mennesker, et flertall av dem i Afrika sør for  
Sahara - på under 1,90 dollar om dagen. Ved å støtte en sterk sam-
funnsutvikling så vel som gründere, kan vi bidra til å forbedre forhol-
dene for mennesker både i regionen og andre steder.  
 
Klubben din kan også fremme økonomisk utvikling i ditt eget samfunn 
ved å utvide yrkesopplæringsmulighetene gjennom lokale skoler og 

 

 

RI-presidentens budskap for oktober  
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høyskoler, samarbeide med långivere for å forbedre tilgangen til 
finansielle tjenester eller jobbe med en ideell organisasjon som gir 
ressurser til gründere og knytter dem til næringslivet.  
 
Selvfølgelig er det umulig å utvikle sterke lokalsamfunn uten sterk fol-
kehelse. 24. oktober, World Polio Day, feirer vi vår enorme fremgang 
i arbeidet med å utrydde polio. Men vi vet også at kampen ikke er 
over. Vi trenger fortsatt din hjelp til å skaffe midler og din bevissthet for 
å sikre at alle barn er vaksinert mot polio. Ikke glem å aktivere klub-
ben din på den viktige dagen og oppfordre dem til å donere her:  
Verdens poliodag | Avslutt Polio (endpolio.org)  

Service har vært givende for meg gjennom hele livet. Jeg vet at det 
samme gjelder for mange av dere. Bli med meg denne måneden for å 
bli en god leietaker av planeten vår, ved å hjelpe andre til å forbedre 
seg selv og sine lokalsamfunn. Sammen kan vi «serve» for å forandre 
liv.  

 RI-presidentens budskap for oktober     

 

https://www.endpolio.org/world-polio-day
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  Den beste sjansen til å utrydde Polio er nå 
 

av Aidan O'Leary  
Illustrasjon av Viktor Miller Gausa 

 
«Det er noe med hele ideen om å utrydde polio som griper fantasien», sier Aidan 
O'Leary. – De fleste snakker om å ta steg mot store prestasjoner og det er nesten 
alltid i det et aldri-aldri. Utryddelse er et nullsumspill; alt mindre enn null blir feil. 
Du kommer stadig nærmere og nærmere, men til syvende og sist er det eneste tal-
let som faktisk betyr noe null. 
 

Selv om O'Leary, polio-utryddelsesdirektøren for Verdens helseorganisasjon, taler 
fra sitt hjem i Galway, mot det frodige bakteppet i Vest-Irland, er hans fokus på det 
krigsherjede Afghanistan og de 
uttørkede og støvete slettene i 
Pakistan - de to siste stedene på 
planeten der vill polio fortsatt tri-
ves. 
 
Selv under en pandemi, selv når 
dystre realiteter konfronterer 
ham, formidler O'Leary en følelse 
av optimisme omkring mulig-
heten for endelig å utrydde polio. 
«Spesielt i covid-19-tiden er det 
noe som virkelig resonerer med å 
snuse ut en svært smittsom syk-
dom», sier han. «Etter hvert som 
COVID har tatt av, har det også 
fått mange til å forstå bedre hvor-
for det nå er på tide å fullføre 
denne jobben med polio.» 
 

Likevel er O'Learys optimisme skyg-
gelagt med en følelse av hastverk 
og pragmatisme. – Det er absolutt 
ingen grunn for selvtilfredshet her, 
sier han. "Det som virkelig er viktig er at vi dobler innsatsen på å nå de vedvarende sav-
nede barna som er en topp prioritet for programmet vårt." 
 

O'Leary, som begynte sin tid som WHOs poliosjef i januar, kom godt inn i jobben fordi 
han kjente terrenget godt. Han ledet tidligere UNICEFs polio-utryddelsesarbeid i Pakistan 
og var leder for FNs kontor for koordinering av humanitære anliggender i Afghanistan, 
Irak, Syria og Jemen, og han organiserte FNs beredskap under kriser. 
 

O'Leary sier han forstår forskjellen som Rotary kan utgjøre – både i et mindre samfunn 
og i den globale kampen mot polio. I Galway innebærer en lokal tradisjon å sparke i kalk-
steinsveggen på slutten av en 3 km spasertur på Salthill Promenade langs Galway Bay 
(forklaringen på hvorfor man gjør det har gått tapt i tidenes tåke). I 2012, forklarer 
O'Leary, installerte The Rotary Club of Galway Salthill  en boks med slagordet "Small 
Change, Big Impact" på veggen og oppfordrer turgåere til å legge igjen en liten donasjon.   
Alle pengene som blir samlet inn går til lokale veldedige organisasjoner og institusjoner. 
 

 

 POLIODAGEN ER 24. OKTOBER 

Verdens helseorganisasjons poliosjef. Aidan O´Leary, for-
klarer hvorfor det nå er vår beste sjanse til å utrydde polio. 
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I juli, noen uker før det dramatiske hendelsesforløpet i Afghanistan, sluttet 
O'Leary seg til Rotary Magazine sin senior staff writer, Diana Schoberg og Dave King, 
redaktør av Rotary Magazine for Rotary International i Storbritannia og Irland, på en 
Zoom-samtale for å diskutere den nye strategien til Global Polio Eradication Initiative 
(GPEI) og den nye poliovaksinen, og hvordan de vil bli brukt til å utrydde polio - en gang 
for alle. 
 

Hva er den siste oppdateringen om vill poliovirus? 
 

Tallene er ekstremt oppmuntrende. Vi har kjørt over en veldig humpete vei de siste to 
årene. Vi hadde en femdobling i saker mellom 2018 og 2019, da vi så 176 tilfeller, og vi 
hadde 140 tilfeller  i 2020. Men vi har registrert bare to tilfeller i år [per 27. juli] - en i hver 
land i Afghanistan og Pakistan. [Begge tilfellene var i januar.] 
 

- Den spesielt oppmuntrende delen akkurat nå er at programmet har et svært forseggjort 
nettverk av miljø-testingssteder for kloakk - nesten 100 steder i Afghanistan og Pakistan 
som dekker alle de store befolkningssentrene. I 2020 kom nesten 60 prosent av de må-
nedlige testprøvene positivt tilbake for poliovirus. Hittil i år er denne andelen trolig rundt 
15 prosent. Vi har ikke klart å oppdage noe vilt poliovirus i Afghanistan siden 23. februar, 
og vi har bare sett fem isolasjoner i Pakistan siden den 12. 
 

Hvorfor tror du det er slik? Gitt at noen polio immuniseringskampanjer måtte avly-
ses i fjor, skulle man tro at tallene ville ha gått i den andre retningen. Er det fordi så 
mange elementer i samfunnet ble stengt på grunn av pandemien? 
 

- Mens forholdene i 2020 absolutt var ugunstige både for overvåkning og for kampanje-
operasjonene, er det to områder som hjelper oss i år. Den ene er redusert mobilitet – bå-
de i Afghanistan og Pakistan, og over grensene. Når du ser spesielt på opplevelsen i In-
dia, med eksplosjonen av COVID-tilfeller i første og andre kvartal 2021 – og det som var 
noen veldig sjokkerende bilder av begravelsespynt – tror jeg at nedgangen i mobilitet har 
hatt innvirkning. Det har også vært en endring i sosiale normer, veldig enkle ting som  
sosial distansering og bedre håndvask. Kanskje det har hatt en innvirkning også. Men 
dette er kortsiktige endringer. 

 

Med konflikten i Afghanistan tror vi ikke at for-
delene vi ser av redusert mobilitet vil fortsette 
på ubestemt tid. Vi må fortsette å forberede 
oss på muligheten for store forskyvninger over 
landegrensene. Vi må nå gripe muligheten vi 
har. 
 

Nå kommer vi inn i høysesongen for polio-
overføring, så vi fortsetter å vente og se. Det 
er absolutt ingen selvtilfredshet fra program-

met vårt. 
 
" Det viktigste forholdet som programmet har er mellom en frontlinjevaksinator og om-
sorgspersonen som svarer på banket på døren." 
 

Vaksiner er i alles tanker på grunn av COVID. Har det påvirket aksepten av polio-
vaksinen? 
 

- For meg er de mer grunnleggende spørsmålene i Afghanistan og Pakistan sentrert rundt 
husstandenes- og samfunnets tillit. Hvis man oppnår den grunnleggende, er du 80 til 90 
prosent der. Utfordringen har alltid vært å nå de andre 10 til 20 prosentene. 
 

Hovedspørsmålet er bredere – marginaliseringen av lokalsamfunnene. Det er ikke noe 
som kan løses bare på husholdnings- og samfunnsnivå. Det krever et systemisk engasje-

 

POLIO 
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ment for å prøve å sikre at vi forstår samfunnets faktiske behov på riktig måte, og 
deretter at vi kobler disse punktene på en mer pålitelig måte. 
 

Det viktigste forholdet programmet handler om er kontakten mellom en frontlinje-
vaksinatør og omsorgspersonen som svarer når det bankes på døren. Den omsorgsperso-
nen er vanligvis moren, og det som er veldig viktig for vår suksess er at frontlinjevaksina-
tøren er en lokal kvinne som er godt trent og motivert til å gjøre det hun gjør. Hvis forholdet 
mellom de to utvikler tillitt, kan du vaksinere alle barna inne i huset. 
 

På grunn av suspensjonen av hus-til-hus vaksinasjonskampanjer i 2018, i områder i 
Afghanistan kontrollert av Taliban, savner mer enn 3 millioner barn rutinemessig 
vaksinasjoner. Tror du polio utryddelse er mulig mens sikkerhetssituasjonen i  
Afghanistan er så uforutsigbar? 
 
Vi fortsetter å snakke med alle parter. Vår prioritet er beskyttelse av barn, og det krever 
kontakt med alle interessenter. Vi har en avtale med Taliban om å gjennomføre moské-til-
moské-kampanjer, som vi håper kan starte i løpet av de kommende månedene. I noen til-
feller når vi barn for første gang på flere år. Vi ønsker å bygge videre på disse mulighetene 
for å gjenoppta hus-til-hus vaksinasjonskampanjer. 
 

Vi har ingen «alt-eller-ingenting-situasjon». La oss gripe muligheten til å nå 40 til 50 pro-
sent dekning før vi begynner å snakke om 100 prosent. Vil kampanjene i juli og august 
være perfekte? Nei. De foregår på bakgrunn av en voksende fullskala konflikt, så vi må 
sørge for at vi finner passende måter å få det til å fungere på. 
 

Det vil være risiko. Åtte frontlinjearbeidere ble drept i Øst-Afghanistan tidligere i år i ulike 
målrettede drap. I disse omstridte områdene skifter de facto myndighetene på bakken. Vi 
må sørge for at vi navigerer i disse områdene så følsomt som mulig. 
 

Vi jobber også med å finansiere viktig immuniseringsdekning (universell tilgang til alle rele-
vante vaksiner), spesielt i provinsene i den sørlige regionen i Afghanistan. Vi erkjenner at 

 

POLIO 

 

På steder som Karachi, Pakistan, sier Aidan O'Leary, den mest vellykkede "frontline vaccinator er en 
lokal kvinne som er godt trent og motivert." Khaula Jamil/Høflighet av Rotary International  
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det ikke bare er et poliogap. Det er et mye bredere gap. 
 
Det andre punktet jeg vil fremheve er viktigheten av overvåkingssystemet. Selv om vi ikke 
har klart å nå alle barn med vaksinasjoner, fortsetter overvåkingssystemet vårt å plukke 
opp alle de akutte slapp lammelsestilfellene. Det er et grunnleggende system på plass og 
dette lar oss forstå hva som skjer. Vi ønsker å bygge trinnvis og på en bærekraftig måte 
for å sikre at vi har tilgang til alle disse områdene i forbindelse med immuniseringspro-
grammene våre. 
 

Hva med Pakistan, hvor 81 prosent av tilfellene er blant den pashto-talende befolk-
ningen, som utgjør 15 prosent av den totale befolkningen. Hvorfor er sakene så kon-
sentrerte i den gruppen, og hva planlegger programmet å gjøre for å løse det? 
 

Det blir ofte presentert som et vaksine-aksept-problem, men jeg tror det er mye større enn 
det. På grunn av økonomisk migrasjon, blant annet,  har du denne massive tilstrømningen 
av Pashto-talende mennesker fra hele Afghanistan og Pakistan til Karachi. Du ser denne 
enorme eksplosjonen av bosetninger - formell, uformell og alt i mellom. Disse bosetninge-
ne har en tendens til å være svært undervurderte. Det kan være problemer mellom statlige 
og provinsielle administrasjoner og disse minoritetssamfunnene. Det er et bredere problem 
rundt samfunnsaksept, tillit og tillit. 
 

Polio utryddelses programmet er et av de få programmene som når disse samfunnene, 
men deres behov går langt utover polio vaksiner, inkludert rent vann og sanitærforhold, 
ernæring, grunnleggende helsetjenester, og utdanning. Så når du prøver å få tilgang til 
disse uformelle bosetningene, har du  også store rester av problemer som polio i hoved-
sak blir Proxy for. 
 

Disse problemene er ikke strengt tatt innenfor kontroll av programmet vårt, men vi erkjen-
ner at for å bygge aksept og tillit i disse samfunnene, må vi gjøre en mye mer vedvarende 
innsats enn vi kanskje har gjort tidligere. Tanken på vår side er å gå fra lappete og ad hoc-
initiativer til noe mye mer omfattende og systemisk. 
 
På steder som Karachi, Pakistan, sier Aidan O'Leary, er den mest vellykkede "Frontlinje 
vaksinatøren en lokal kvinne som er godt trent og motivert av Rotary International 
 

Den nye strategien handler om «nulldosebarn». Hva betyr det begrepet? 
 
Nulldose refererer til barn som aldri har hatt en vaksine. Vi ønsker å sørge for at de ikke 
bare får de orale poliovaksinene, men også så mange andre essensielle immuniseringer 
som det er mulig. Det er ikke bare et spørsmål om et fast, statisk mål for høyrisikobarn i 

kjernereservoarer – de områdene med 
vedvarende villpoliovirusoverføring. Det 
er et rullerende mål som vi må holde 
oss oppdatert på. Vi er i et kappløp 
med tiden til de nyfødte. Det er mellom 
7 og 8 millioner babyer født hvert år i 
Pakistan. Så vi må sørge for at vi i  
løpet av de første månedene av disse 
babyenes liv når så stor andel av dem 
som mulig. 
 

Hva er din beste gjetning for målet 
ditt? 
 
Hver gang vi gjør en nasjonal immuni-
seringskampanje i Pakistan, som er 

hus-til-hus-kampanjer, retter vi oss mot 

 

POLIO 

Den nye utryddelsesstrategien inkluderer å forbedre 
overvåking og integrere poliovaksiner i helse-
programmer.  
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mer enn 40 millioner barn under 5 år. Når vi drar til Afghanistan, er tallet mellom 9 
og 10 millioner. Man blir fortsatt veldig ydmyk av å se hva frontlinjearbeidere gjør under en 
pandemi. 
 

Vi har å gjøre med to problemer her,  har vi ikke? - Vill poliovirus og sirkulerende  
vaksine-avledet poliovirus. Hva er forskjellen mellom de to? 
 

Det ville polioviruset er i hovedsak, som navnet beskriver. Det er originalen av arten. Det 
har utviklet seg gjennom århundrer og årtusener, og det har fortsatt å utvikle seg. 
Den orale poliovaksinen inneholder et levende, men svekket virus, som kan sirkulere blant 
underimmuniserte eller uimmuniserte populasjoner i lang tid, vanligvis i årevis. Og til slutt 
kan den gå tilbake til en form som forårsaker lammelse. Det er sirkulerende vaksine-
avledet poliovirus [cVDPV]. 
 

Virus krever et immunitetsgap. De trenger mottakelige barn. Hvor som helst det er nulldo-
se barn, vil du finne at disse sykdommene tar av. Når vi kartlegger hvor disse barna er, 
kommer vi stadig tilbake til de samme stedene igjen og igjen. Derfor må vi virkelig doble 
innsatsen og sørge for at disse nulldosebarna er vår aller høyeste prioritet for å bli dekket 
av vaksinasjon. 
 
Den nye utryddelsesstrategien inkluderer å forbedre overvåking og integrere poliovaksiner 
i helseprogrammer.   
 

Globalt, hvor utbredt er cVDPV? 
 

Det har vært 1800 saker siden 2016. Mellom 2018 og 2019 var det en tredoling av saker, 
og så var det en ytterligere tredobling mellom 2019 og 2020. Totalt antall cVDPV-tilfeller i 
2020 var 1 103. Så langt i 2021 [per 27. juli] har det vært 179 saker. Vi har sett reell frem-
gang etter hvert som immuniseringskampanjer har blitt gjenopptatt. Antall land med saker 
har gått ned fra 27 i fjor til litt over et dusin i år. 
 
Disse tilfellene oppstår der barn ikke vaksineres. Når barn er fullt vaksinert, er cVDPV ikke 
et problem. Disse sakene er svært konsentrerte, og Afghanistan og Pakistan utgjør 40 pro-
sent av tilfellene i 2020. Hvis du ser på situasjonen i Afghanistan, som var landet med flest 

cVDPV-tilfeller i fjor, var 
mer enn 90 prosent av 
dem konsentrert i områ-
dene som var utilgjenge-
lige på grunn av at Tali-
ban forbød hus-til-hus 
poliokampanjer. 
 

Så igjen, utfordringen for 
oss er å beskytte gjen-
nom vaksinasjon. Du 
skaper en risiko ved ikke 
å bygge opp immunitets-
nivåene så høye som de 
kan eller bør være. Som 
et program prøver vi å 
komme tilbake til et sta-
dium der vi går etter år-
saken til problemet - noe 
som betyr å sørge for at 
vi fullt ut vaksinerer alle            
disse nulldosebarna. 
 

 

POLIO 
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Hva hvis det er to tilfeller av vill poliovirus og mer enn 100 tilfeller av cVDPV, 
som er den største bekymringen? 
 

Vi setter oss to mål: Det første er å utrydde det ville polioviruset, og det andre er å avbryte 
overføringen av cVDPV. Det ville polioviruset har vist seg å være det mest unnvikende. Vi 
må rydde det en gang for alle. Afghanistan og Pakistan er de to landene der de to typene 
sirkulerer sammen. Vi har sett veldig tydelig at med de vanlige kampanjene har vi i ganske 
god grad kunnet moppe opp cVDPVer. Det ville polioviruset er en mye mer vedvarende 
utfordring. 
 

Det er et nytt verktøy for å takle cVDPVer. Hvordan ble det utviklet og hva håper du 
å oppnå? 
 

I november i fjor innvilget WHO sin aller første nødbruksliste for en vaksine til den nye ora-
le poliovaksinen type 2 [nOPV2]. Dette er en vaksine som har vært under utvikling i nesten 
10 år. Det er like effektivt som de eksisterende vaksinene, men det har mye større gene-
tisk stabilitet. Det gjør det mindre sannsynlig å gå tilbake til en form som kan forårsake 
lammelse. Strategic Advisory Group of Experts on Immunization har beskrevet det som 
den valgte vaksinen for utbrudd [av cVDPV] fremover. Land som ønsker å bruke vaksinen 
må oppfylle kriteriene for første gangs bruk [angående overvåking og sikkerhetsovervå-
king]. Vi har sett et stort antall kampanjer implementert siden mars, med nesten 50 millio-
ner vaksiner administrert, og vi har ikke hatt noen store negative sikkerhetssignaler og ing-
en negative signaler om overvåking som ville gi opphav til bekymring. Vi jobber med å se 
om vi kan gå fra en innledende bruksfase til en bredere bruksfase, noe som vil redusere 
noen av de mer onde kravene, spesielt rundt overvåkingssystemet. 
 

Hvis du var en «gambler», hvor ville du sette oddsen for at Afghanistan og Pakistan 
vil bli helt poliofrie? 
 

Jeg ville være ganske sikker. 
 

Vår nye strategi har som mål å avbryte sirkulasjonen av alt vilt og sirkulerende vaksine-
avledet poliovirus senest i 2023, og sertifisering av verden som vill poliofri innen 2026. Et 
viktig poeng er at jeg finner at 2023 og 2026 ikke betyr noe for vanlige folk. Jeg har tilbrakt 
20 år i vaksinedrift. Når du snakker om disse tre- og femårsstrategiene, glasurer folks øy-
ne over. Vi trenger mye mer konkrete mål, bygget kvartal for kvartal. 
 

Det vi satte som mål for dette kvartalet [juli-september] er å åpne opp tilgangsdynamikken 
i Afghanistan. Vi setter for eksempel mål i forhold til overgangen fra første gangs bruk til 
bredere bruk av nOPV2. Vi ser veldig store fremskritt i forhold til det. 
 

Og det er derfor, glem 2023, glem 2026 - vi fokuser på hva vi trenger å gjøre denne måne-
den, hva vi trenger å gjøre neste måned, hva vi trenger å gjøre måneden deretter. Holde 
en rullende syklus med ytelsesforbedringer, som er den absolutte nøkkelen til å oppnå  
dette målet. 
 

– Utryddelsesprogrammet handler ikke om prestasjoner. Det handler om å lukke hull: til-
gangshull, overvåkningshull. 
 

I juni ga Global Polio Eradication Initiative ut et dokument med tittelen "Delivering 
on a Promise: Polio Eradication Strategy 2022-2026." Vil det gjøre som det står? 
 

Jeg tror det er mulig å nå våre fastsatte tidslinjer og mål, og å levere på det som ble lagt ut 
i dem. Vi må bare være veldig ærlige om hvor hullene er og hva som må gjøres for å lukke 
dem. Utryddelsesprogrammet handler ikke om prestasjoner. Det handler om å lukke hull: 
tilgangshull, overvåkningshull. Vi bare fortsetter, går, går, og så plutselig innser du at du er 
der. 
 

 

POLIO 
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Jeg vil fremheve to av situasjonene jeg har taklet i karrieren min. Jeg begynte å 
jobbe med polio utryddelse opprinnelig i januar 2015 [som sjef for polio utryddelse i Pakis-
tan for UNICEF], og på den tiden ble Pakistans program beskrevet som en katastrofe av 
Independent Monitoring Board. I 2014 var det 359 globale tilfeller av villpoliovirus, hvorav 
306 var i Pakistan. To og et halvt år senere var vi nede i omtrent tre tilfeller. Jeg tror vi 
hadde totalt åtte i løpet av året. Vi jobbet oss gjennom utfordringene. Det er viktig å være 
hensynsløst fokusert på å finne den kritiske veien for utryddelse. Så det var leksjon 1. 
 

Da jeg startet med denne jobben  i januar, ble jeg spurt hvorfor jeg tok på meg dette pro-
grammet på dette tidspunktet. For meg er det aldri skremmende, og det er aldri umulig. 
Utfordringen er å forstå hvor du er, og så konkret, hva er de praktiske trinnene du må ta. 
For meg var den store prestasjonen i fjor å bli værende i kampen. Noen ganger undervur-
derer folk hva det betydde å få programmet i gang igjen midt i pandemien. Det var veldig 
modige beslutninger fra regjeringer og frontlinjearbeidere, så vel som en rekke andre men-
nesker. 
 

En tidligere strategi ble publisert i 2019. Hva fungerte ikke, og hvordan bringer den 
nye strategien inn nye ideer? 
 

Epidemiologien gikk lenger og lenger bort fra null, og så kom COVID-pandemien, som var 
en ganske grunnleggende spillveksler. Det var en reell bekymring for at programmet had-
de mistet sin nødorientering. Det var også en erkjennelse av behovet for å se alvorlig på 
de bredere samfunnskravene. 
 

En annen del er knyttet til statlig eierskap. Det er én ting å ha en nødorientering. Men vi 
trenger også at nødorienteringen identifiseres av regjeringer. Noe av det som var veldig 
slående for meg i Pakistan, var i hvilken grad infrastrukturen til National Emergency Ope-
rations Centre ble brukt til å støtte pandemiresponsen. Det var et daglig møte om COVID 
med det øverste provinsielle lederskapet, militæret og Helsedepartementet. Alle gruppene 
gikk gjennom sanntidsdata, tok beslutninger og hadde deretter ganske robust ansvarlighet 
for oppfølgings handlinger. Vi ønsker å formidle budskapet om at selv om omfanget av 
polio-krisen ikke er av samme skala som COVID-pandemien, vil vi sterkt oppfordre til mo-
dus operandi. 
 

Den andre delen som må styrkes er ytelse og risikostyring. Vi har snakket om 2023 og 
2026. Men hvor er alle milepælene? Når du går gjennom resultatene dine, er kurskorrige-
ringer fundamentalt bedre når de er ferdige for øyeblikket. Vi må gjøre det på en mye mer 
strukturert måte, med viktige beregninger. 
 

Hva er du mest fokusert på? Hva holder deg oppe om natten? 
 

Å gripe mulighetene som er foran oss. Å holde hensynsløst fokus på å finne frem til barna 
som er uvaksinerte.  Vi har mange initiativer, men de er ikke like effektive. Det som virkelig 
er viktig er at enten det er kampanjer, helseleirer eller rutinemessige immuniseringer – 
uansett hva vi gjør, hjelper det oss å vaksinere enda et  uvaksinert barn i et kjernereser-
voar? Gjør vi inngrep i hver eneste kampanje, med hver eneste aktivitet vi gjør, som bring-
er oss nærmere og nærmere målet vårt? 
 

Det som holder meg våken om natten er risikoen for at vi ikke er hensynsløst nok fokusert 
på det. Vi kan generere store tall, men får vi rent faktisk de riktige barna vaksinert med all 
vår innsats? 
 

Hva er ditt budskap til Rotary medlemmer? 

Jeg har vært i denne jobben i seks måneder. Jeg har møtt rotarianere   
personlig over hele India, Afrika, Pakistan og Afghanistan. Jeg har  
ikke oppdaget noen form for forminsking av engasjement. Det er et veldig  
tydelig fokus. Budskapet er enkelt: En poliofri verden er innen rekkevidde.  
Det er en mulighet, og nå er det på tide å holde stø kurs. 

 

POLIO 
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RI heder til Askøy Rotary Klubb   

 

 

Tradisjonen tro i Bergen Vest  

 

 

Askøy Rotary Klubb 
 

Congratulations! Your Club has earned the Rotary Citation, the most significant 
award a Rotary club can achieve, for 2020-21. During a year that was challeng-
ing for many Rotarians around the world, your club demonstrated a commitment 
to achieve its goals, which ultimately helps strengthen Rotary and shape our  
future. 

Oversatt: 
«Gratulerer så mye! Klubben din har fortjent Rotary Citation, den mest betydningsfulle pri-
sen en Rotary-klubb kan oppnå, for 2020-21. I løpet av et år som var utfordrende for 
mange rotariere verden over, viser klubben din en forpliktelse til å nå sine mål, som til slutt 
bidrar til å styrke Rotary og forme fremtiden vår» 

 

FAKTA! 
Din Rotary-, Rotaract- eller Interact -klubb kan oppnå en Rotary Citation ved å nå 
mål som styrker Rotary og klubben din. Målene inkluderer å øke klubbmedlem-
skap, utvikle bærekraftige serviceprosjekter, gi til The Rotary Foundation og  
bygge bevissthet om Rotary i samfunnet ditt.  
 
Sitation for Rotaryklubber; Sitasjonsmål finnes i Rotary Club Central.  
 
For å oppnå Rotary Citation, må man gå gjennom de 25 tilgjengelige målene,  
velge minst 13, oppnå disse målene, og rapporter deretter prestasjonen til Rotary 
Club Central. Alle aktivitetene må være fullført innen 30. juni.  
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 Distriktskonferansen på Grand Hotell, Egersund. 
24. - 26. september 2021 

 
Årets store begivenhet i Rotary distriktene er utvilsom deltakelsen på distriktskon-
feransen.  Årets distriktskonferanse var ikke noe unntak. 35 klubber fra distrikt 
2250 var representert fysisk.  Noen klubber fulgte med via Zoom.  I alt ca. 115 delta-
kere inkludert ledsagere og noen gjester var samlet på Grand Hotell i Egersund fra 
fredag den 24. til søndag middag den 26. september. 
 
Fredag ettermiddag var avsatt til kvalifiseringskurs i TRF for noen, mens distriktsrådet var 
samlet i møte for å dele informasjon og erfaringer og planlegge videre.  Kvelden var av-
satt til hyggelig samvær i «Tonehuset» for å bli kjent med kolleger og for å få en motiver-
ende start på konferansen.  Ved hjelp av de ca. 35 syngende kelnerne i «Egersunds 

Mandssangforening», et flott treret-
ters måltid med velsmakende tilbe-
hør, kom både stemningen og moti-
vasjonen for fullt.   
 

Koret var bra det, og mannskor er 
noe spesielt.  Dette koret har et re-
pertoar som passer godt for  

selskaper og lystige lag og 
har i tillegg ressurser som 
både kan fortelle gode histo-
rier som får frem både smil 
og til tider hysterisk latter.  
Det er nærliggende å si «vel 
blåst» om korets innsats, 
men «vel blåst» blir feil.  Så 
jeg sier «vel avsunget» og 
takk for innsatsen.  Dere er 
helt spesielle! 
 

 

 

 

Distriktsrådsmøte 

De syngende kelnerne skapte  
god stemning 
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Etter en velsmakende og særdeles god frokost på 
Grand Hotell lørdag, var det så klart for åpningssesjon 
i plenum med ledsagere.   
 

Ingen konferanse uten kulturelle innslag.  Det fikk vi 
og ved åpningen i form av sang akkompagnert på  
gitar.  En videohilsen fra RI president Shekar Mehta 
fulgte deretter.  Budskapet hans handlet om engasje-
ment og involvering, vekst og rekruttering.  Bigger, 

 

Bergens bordet 

OS er godt representert 

God stemning 
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better, bolder med fokus på de syv fokusområdene.  Det er 
alltid inspirerende med «live» opplevelser med RI presidente-
ne. 
 
President i arrangørklubben Sokndal Rotary Klubb er Toril 
Røyland.  Hun hilste forsamlingen på vegne av arrangøren og 
introduserte landets yngste ordfører.   
Jonas Sayed Andersen har en fortid som kunne vært en rota-
rianer verdig.  Han frasa seg deler av den kommunale lønnen 
sin mot at beløpet kommunen sparte skulle bli benyttet til å 
øke tilskuddene til ungdomsrådet, frivilligsentralen, frivillige lag 
og foreninger og dagsenteret for eldre! Prisverdig! 
 
Så ble konferansen offisielt åpnet av DG Claus Feyling før RI 
presidentens representant på konferansen, Lena Mjerskaug, 
hilste fra RI president Mehta. Hun snakket om grunnfjellets 
verdier – medlemmene først.  Hun snakket om RI presiden-
tens søkelys på medlemsutfordringene; behovet for nye med-
lemmer og den stadig økende gjennomsnittsalderen og mente 
at vi kan klare å snu trenden ved godt utviklingsarbeid, stor 
innsats med rekruttering og ved å vise godt og endringsvillig 
lederskap.  Målene må fortsatt være varig fred globalt og lo-
kalt.  Vi må også ha søkelys på bærekraft i det vi gjør. Og vi 
må ha bevissthet om Rotarys utfordringer og oppgaver i lokal-
samfunnet.  Varig endring og utvikling er to stikkord. 
 

Thor Bertil Granum, gjestende guvernør fra distrikt 2275, var 
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et svært hyggelig bekjentskap.  I sin hilsen til delegatene fortalte han om sin store utford-
ring.  Han må øke medlemstallet med 80 for å unngå at distrikt 2275 blir slått sammen 
med et annet distrikt.  Det blir et krevende mål å nå, men han var optimistisk. 
 

Etter dette overtok toastmaster PDG Ingunn Olsen Mossefin dirigentpodiet. 
Etter en kort kaffepause 
der delegatene også kun-
ne kjøpe Rotaryprodukter 
fra Eggen Press Trading 
sin stand utenfor plenums 
salen, var det klart for et 
kåseri med tittelen «Livet 
er ikke det verste man 
har …» 
 

Kåsør var journalist, for-
fatter og revyartist Arnt 
Olav Kippenberg. Kåse-
riet hans var preget av 
ulike historier og fortel-
linger.  Noen selvopplev-
de og andre fra historien, 

som for eksempel den om vikingfiguren 
Orvar Odd som ifølge sagnet ligger begra-
vet på Oddsfjellet i Sokndal.  Historien kan 
også leses i et tidligere nummer av Rotary 
i vest!  
Flere historier fulgte på løpende bånd.  
Blant annet om Knut Hamsuns Cadillac 
som hadde stått parkert utenfor Grand ho-
tell der vi altså befant oss.  Poengene i 
historiene dokumenterer kraften i historier.  
Vår konklusjon er blant annet at den go-
deste Kippenberg er en glimrende historie-
forteller som ved sin fremføring maktet å 

 

 

 
Eggen Press Trading 
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trollbinde forsamlingen.  Latteren satt løst og stemningen var god. 
 

Etter en god kaffepause med mingling var det klart for 
Lena Mjerskaugs hovedinnlegg.  Dette hadde temaet 
«Rotarys internasjonale verden».  Lena er innkommen-
de styremedlem i Rotary International og særdeles vel 
egnet til å snakke om temaet. Hun startet med å ta ut-
gangspunkt i «våre felles verdier», firespørsmålsprøven 
etc. Hun sa at den (klubben) som overlever er den som 
mestrer endringer/forandringer.  Vi må akseptere større 
ulikheter i organiseringen av klubbene.  Rotary har i his-
torisk perspektiv kommet styrket ut av flere kriser, kri-
ger, pandemier og lignende, sa hun. En av hemmelig-
hetene er at Rotarianere er skapende og ser mulighe-
ter.  Vi er medlemmer av en Rotary klubb, men med 
globalt «pass» - vi er velkomne i klubber over hele ver-
den.   
Nå kan vi møtes på nye møter og nye måter – digitale – 
og få med oss gode og flere foredrag.  Hun nevnte, og 
satellitt klubber som en ny møteform.  Så stilte hun 
spørsmålet om hvorfor vi har nedgang i medlemstallet?  
«Vi har et godt og salgbart produkt». 
 

Vi kan bidra til å endre verden historisk, lære noe nytt, endre 
flere menneskers liv, få innsikt i - og kunnskap om ting, utvikle 
oss som mennesker og produktet Rotary. 
Appellen til Mehta ble gjentatt.  Et nytt medlem pr. person/
medlem!   
Hva gjør en klubb attraktiv?  Kanskje vi bør tenke «utenfor bok-
sen» når det gjelder organiseringen av klubbene. 
Så må vi være stolte av Polio bekjempelsen og likeledes når det 
gjelder bekjempelsen av Covid (Polio har vi kjempet mot i 35 
år!)  Det siste året har det kun dukket opp to tilfeller av vill polio. 
Hun avsluttet med å minne om jobben vi har med det 7. fokus-
området – å bevare miljøet, og ønsket lykke til med å «serve to 
change life!» 
 
Det neste foredraget hadde tittelen «Ruspolitikk: forbud, regule-
ring eller frislipp?» 
Et glimrende foredrag av en svært kompetent person.  Forsk-
ningsleder SUS, Sverre Nesvåg. Professor, forsker og leder av 
en ekspertgruppe med regjeringsoppdrag.  Stikkord var Nyterus, 
yterus og symbolrus 
 

Etter Lunsj var det avreise for ledsagere på en tur til Sogndals-
strand og Jøssingfjord i Sokndal, mens delegatene samlet seg 
til foredrag om Miljøvern og bærekraft - Rotaryfondets nye og 7. 
fokusområde ved DGN Wibecke Natås 
 

Innledningsvis fikk vi en presentasjon av de syv fokusområdene. 
Så fulgte en gjennomgang av punkter vi kan gjøre noe med;  
Beskytte økosystemene i vann og sjø, samarbeide med lokale 
myndigheter og prosjekter, ha et bærekraftig jordbruk og res-
sursforvaltning, begrense/redusere drivhus effekten for å redu-
sere klimaendringene, styrke økosystemene og effekten av driv-
huseffekten, støtte opplæring av skoleelever med tanke på å 
beskytte miljøet, ha en miljøvennlig livsstil, en bærekraftig res-
sursutnyttelse; begrense matsvinn og forbruksvekst, begrense 
miljøgifter og E-avfall.  I denne sammenheng kan vi benytte Glo-
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Rolf Thingvold 

Stor innsats fra teknisk stab. 
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bal Grants og District Grants.  Målbarhet er viktig, likeså lokal forankring.  Se mer om det-
te når foredragene etter hvert blir tilgjengelig på distriktets hjemmeside. 
 
Så var det Ingunn Olsen Mossefin sin tur.  Ingunn er PDG og har ansvar for ungdomsut-
veksling (DYEO).  Ingunn startet med et lite tilbakeblikk på tiden før pandemien satte en 
stopper for utvekslingen. Nå manet hun alle klubbene til ny innsats for å få i gang ung-
domsutvekslingen igjen. 
 

I den forbindelse ble vi presentert for en utvekslingsstudent som hadde vært i Brasil og 
fortalte entusiastisk om sine opplevelser og erfaringer. Rolf Thingvoll fortalte litt om en 
testamentarisk gave som har gjort det mulig å etablere noen stipend til ungdommer som 
vil reise ut.  Han orienterte og om kostnadene ved utveksling for klubbene.   
 
Etter en kort minglepause fikk vi nok en gang hilse på Shelterbox Norge sin daglige leder 
Torstein Nilsen.  Han fortalte om ulike typer nødhjelp og nødhjelps utstyr.  Det har skjedd 
en utvikling de seinere årene bygget på erfaringer de har gjort seg omkring menneskelige 
behov ved kriser.  Nå er det ikke bare shelterboxer slik vi kjenner de som gjelder ved kri-
ser, men flere arter/typer telt etter temperatur og værforhold, solcellelamper, repairkit, le-
ker og utstyr ellers.  Han fortalte og om krisen på Haiti i 2010 og seinere på Filipinene. 
 
Så fulgte en kort orientering fra en erfaren Convention deltaker under tittelen: Rotary Con-
vention - en opplevelse for livet! v/ District Convention Promotion Chair og AG3, Bjørn 
Rismyhr.  Bjørn snakket varmt om sine erfaringer både på fysisk tilstedeværelse og ved 
deltakelse på den siste Convention som hadde vært digital.  Han appellerte til alle delega-

tene om å planlegge deltakelse på neste års Convention.  Det 
vil bli en stor opplevelse og et minne for livet, sa han. 
 

Etter et musikkinnslag fulgte en kort oppsummering og prak-
tiske opplysninger før vi gikk hver til vårt for å hvile litt før mid-
dag. 

 
Festmiddagen startet med en aperitiff klokken 19.00 før vi 
gikk til bords.  Kveldens festmiddag ble av det lødige slaget 
med god mat og drikke (kamskjell til forrett, andeconfit til 
hovedrett og sjokoladefondant til dessert), den sedvanlige 
hilsenen fra æresguvernøren, HM Kong Harald, opplest av 
Johannes Hausken, flotte taler og musikkinnslag og utde-
ling av PHF til PDG Odd Henning Johannessen.  

 

 Bjørn Rismyhr 

PDG Johannes Hausken leser 
hilsen fra HM Kong Harald 
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Konferansens andre dag ble åpnet av DG Claus 
Feyling.  Så ble vi presentert for tidligere Fengsels-
prest Ragnhild Feyling som gav oss gode ord for 
dagen.  En flott start. 
 

PDG Arild Dale gav oss en status fra Rotary´s lov-

God stemning 
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råd før et lite fyrverkeri av en fo-
redragsholder slapp til.  Eli Laup-
stad Omdal er grunder og hotell-
eier i Sokndal og gav oss fore-
draget «Låt alle blomar bløme» - 
fra ide’ til realitet. Historien om 
hvordan hotellet hennes ble til.  
Spennende og ikke mins mor-
somt. 
 

Etter en pause var det så tid for 
årsmøte i D2250.  Jeg viser til 
eget referat fra det. 
Mot slutten fikk vi presentert 
«tanker på fallrepet ved Lena 
Mjerskaug, før DGE Odd Henry 

Hommedal presenterte 
opplegget for neste års 
distriktskonferanse. 
 
DG Claus Feyling og 
president i Sokndal Ro-
taryklubb rundet av og 
takket for konferanse-
deltakelsen.  Takk fikk 
og den tekniske staben 

til DICO Frank 
Strand og de 
tekniske  
arrangørene 
fra Sokndal 
Rotary Klubb. 
 

Vel blåst alle 
sammen! 

Tekst og foto 

Per Ove A. 

 

 

 

 

Arrangørene fra Sokndal RK takkes 

Fra Årsmøte delen 
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RI lover 97 mill. dollar     

RI-president-valgte Jennifer Jones kunngjorde et Rotary  
løfte, på 97 millioner dollar for bærekraftige prosjekter.  Dette 
skjedde under arrangementet «Global Citizen Live».  Den stjerne-
spekkede globale begivenheten samlet folk for å ta grep om noen 
av verdens mest presserende problemer 

 

av Rotary International 

Dette foregikk i september i Paris, og hun lovet 97 millioner dollar i støtte fra or-

ganisasjonen neste år, for bærekraftige, Rotary-klubb ledede prosjekter. 

«Global Citizen Live», er en 24-timers kringkastings sending med arrangementer 
og forestillinger over seks kontinenter og hadde som mål å forene folk til å iverk-
sette tiltak for å forsvare planeten, avslutte COVID-19-pandemien, beseire fattig-
dom, gi utdanning til alle barn og fremme rettferdighet og rettferdighet for alle. No-
en av verdens beste kunstnere, kjendiser, aktivister og regjeringsledere deltok i 
årets arrangement, for å øke bevisstheten og støtten i byer som Paris; Lagos, Ni-
geria; London, Storbritannia; Los Angeles, USA; New York City, USA; Rio de Ja-
neiro, Brasil; Seoul, Korea; og Sydney, Australia. 

I Paris, hvor Jones lovet Rotarys støtte, samlet tusenvis av mennesker seg på 
den ikoniske Champ de Mars nær Eiffeltårnet for å se forestillinger fra Elton John, 
Ed Sheeran, Black Eyed Peas, Christine and the Queens, Doja Cat, Angélique 
Kidjo og flere. Andre ledere som lovet støtte var EU-kommisjonens president 
Ursula von der Leyen, Frankrikes president Emmanuel Macron og Paris-ordfører 

 

 

https://www.globalcitizen.org/en/live/
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Anne Hidalgo. 

" Hver dag går millioner av jenter milevis for å hente rent vann, og millioner av gut-
ter er på gatene i stedet for å gå på skolen. Hver dag sliter mødre og fedre med å 
finne måter å mate barna sine på, sa Jones fra hovedscenen i Paris. "Og hver dag 
starter medlemmer av Rotary og Global Citizen våre dager i visshet om at vi kan 
gjøre en forskjell." 

"I år setter vi et spesielt søkelys på å styrke jenter over hele verden, åpne dører for 
unge kvinner for å bygge en lysere fremtid," sa Jones. "I dag er Rotary forpliktet til 
å bidra til å avslutte fattigdom globalt og beskytte planeten ved å love $ 97 millio-
ner i tilskuddsfinansiering i løpet av 2022 for bærekraftige, medlemsledede  
prosjekter." 
Hun la til: "Vi står sammen med Global Citizen som mennesker med hensikt og 
med folk «of action»." 
 

Rotary har jobbet med Global Citizen i mer enn ti år, først og fremst når det gjelder 
arbeidet med å utrydde polio over hele verden. På Global Citizen-arrangementet i 
New York City i 2012 kunngjorde Rotary generalsekretær John Hewko og kjendis-
ambassadør Archie Panjabi Rotarys forpliktelse til polio-utryddelse på $ 75 millio-
ner. Rotary og Global Citizen har også koblet seg til Rotary International Conven-
tions, Commonwealth Heads of Governments Meetings, polio-
advokatarrangementer og kunn-gjøringer om poliofinansiering. 

Totalt ble det kunngjort mer enn 1,1 milliarder dollar i forpliktelser, 157 millioner 
trær som skulle plantes, og 60 millioner doser COVID-19-vaksiner som skulle do-
neres til utviklingsland, i forbindelse med hendelsen. 

 

RI  

Som ITM-områdeleder i AG4 startet jeg mitt 
første besøk og opplæring i digitale verktøy 
med Askøy Fenring Rotary Klubb i går 
4.10.21.  Dette ble en nyttig og god gjennom-
gang og forhåpentligvis inspirerende for med-
lemmene. 
 

Planen er å ha digitale møter med nøkkelper-
soner i klubbene i høst og deretter fysiske 
besøk etter Nyttår. 
 

Dette blir lærerikt for både meg selv og klub-
bene, hvor det 
sitter mye 
kunnskap som 
kan nyttes i vår 
digitale verden. 

 
Jonas B.Torsvik 

Askøy Rotary 
Klubb 

 

Nå er ITM-områdelederne i gang 
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 Klipp fra klubber 

Vi i Stryn Rotary RK lagde i fellesskap med Soknerådet og Histo-
rielaget eit kveldssete i Nedstryn kyrkje. Det var ei koseleg stund 
med godt frammøte og historisk forteljing om kyrkja som var ny 
for mange. 
 
Soknerådet ønskte samtidig å takke Stryn Rotary for den jobben 
vi gjer årleg på kyrkjegarden. 
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 Klipp fra klubber 
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Rekruttering av nye medlemmer har vært et tema i Rotary internasjonal i mange år. 
Høyest på «ønskelisten» har vært yngre personer generelt, og kvinner spesielt. RI 
presidenten har dette med i sine målsetninger, og vår egen guvernør for distrikt 
2250 fremmer denne under programmet «Alle verver et medlem». 
 
Også vår klubb har mistet medlemmer, spesielt de siste par årene. Rekruttering har der-
for vært et meget aktuelt tema også hos oss. På klubbmøte 28. sep. 2020 ble det beslut-
tet å gå i gang med «rekrutteringskampanje 2021». Intensjonen var også for oss at hvert 
medlem foreslo et nytt medlem, med målsetningen om å ha 50 medlemmer i klubben 
(opp fra dagens 43). Tidsperspektivet var at forslagene skulle være inne til 1. nov. 2020. 
 
Styring av kampanjen  skulle utføres av medlemskomiteen, hvorav Trond Grytting sto i 
fronten. 
 
Forslag begynte raskt å komme inn, men etter som Covid pandemien ble verre i fjor høst 
ble det klart at det ville bli umulig å følge opp programmet gjennom invitasjon til samtaler 
og møter. Klubben gikk over til å avholde møtene via internett, og programmet ble derfor 
foreløpig «lagt på is». 

 
Denne høsten ble det besluttet 
å starte opp prosjektet på nytt. 
Primo september sendte klub-
ben ut en orientering til dem 
som medlemmene hadde fore-
slått, 55 i tallet. Med denne 
fulgte en invitasjon til å komme 
på vårt klubbmøte 20 septem-
ber. 
 
Da møtet i går startet hadde 7 
«reflektanter» takket ja til invi-
tasjonen.  
 
Møtet startet med kaffe og 
wienerbrød, og anledning for 
medlemmene til å hilse på de 

inviterte. Deretter ga presidenten 
først en oppsummerende orientering om Rotary og klubben vår, før vi gikk over til kvel-
dens hovedforedraget. 
 
Temaet denne kvelden var Bergen havn ved havnedirektør Johnny Breivik.  
 
Brevik ga oss en meget god og interessant oversikt over situasjon ved Bergen havn, og 
ikke minst om de fremtidsmuligheter, alternativer og planer det arbeides med i selskapet.  
 

Blant det han tok opp var: 
- selskapets eierstruktur og organisasjon, hvor denne er todelt, en del som tar seg av den 
lov- og avtalefestede drift av havnen, og en del som består av flere forretningsmessige 
selskaper (lignende BIR som vi hørte om forleden) 
- ny godshavn og frigjøring av Dokken, herunder fremtidig fergeterminal, godsterminal og 
distribusjon av gods på sjø 

 

Klipp fra klubber 

Bergen Vest RK arbeider med rekruttering 
 

..med Havnesjefen på besøk 

 

Klubbens President, Tom Egil Lilletvedt  
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- cruise terminal på Skolten/
Bontelabo 
 

- nye Ågotnes, bygget 
på mest mulig autono-
miske prosesser 
 
- landstrøm i Bergen, 
som allerede er på 
god vei til å bli tatt i 
bruk 
 
- environmental port 
index (PCI), hvor skip 
blir klassifisert etter 
sin miljøprofil, og blir 
ilagt avgifter deretter. 
 

 
Etter en fyldig spørsmålsrunde høstet Brevik stor applaus fra alle tilhørerne. 
 
Til slutt takket presidenten for fyldig fremmøte, og ønsket reflektantene velkommen til nye 
møter. Vi håper at så mange som mulig vil ønske å bli med i klubben. 
 

 

Klipp fra klubber 

Havnesjef Johnny Breivik 
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Personlig hilsen fra en senior Rotarianer 
 
Først vil jeg gratulere vår fantastiske redaktør for den jobben han gjør med Rotary i 
VEST.  Rotary i Vest  er nå et produkt vi kan være STOLT av og andre distrikt være 
misunnelig på.  Godt  at distrikts guvernør og distriktets ledelse gav Per Ove en for-
tjent takk under distriktskonferansen 

 
11 oktober hadde vi besøk av vår Guvernør, Claus E. Feyling. 
Jeg har  i mine over 42 år som  Rotarianer og klubbskifte  7 ganger opp-
levd mange Guvernørbesøk - mange av forskjellig kvalitet 
og  inspirasjon. Noen ganger  har jeg bare ventet og håpet på  at «NÅ 
MÅ DET VÆRE SLUTT»-andre har gitt inspirasjon. 
 

Guvernør besøkene er vi viktig for klubbene og spennende for oss med-
lemmer. 
Det var det også  da vi fikk besøk av Guvernør Claus, her forsto jeg fort 
at det var fornuftig å LYTTE, og det gjorde jeg 
 

Han konsentrerte seg om fire  ting: Medlemsutvikling - tilbud til ungdom -TRF - og Klub-
bens indre liv.  Jeg har lyst å kommentere to ting: 
Medlemsutvikling og TRF 
 

Jeg ventet det vanlige: «Det er viktig  å finne nye YNGRE medlemmer for å forhindre for-
gubbing» 
Det  har vi hørt LENGE. 
 

Claus nevnte og at det var ønskelig og viktig med unge «rekrutter»  men så sa han noe 
jeg ikke har hørt på lenge.  Det er og viktig å rekrutter medlemmer,  selv om de er godt 
voksne - det likte  jeg å høre. 
 

TRF forklarte han enkelt og greit. Detaljene 
er vanskelig men det er ikke nødvendig for  
guvernøren å forklarer alt. 
Vår klubb har nok dårlig samvittighet for våre 
bidrag, men her sa Claus «Dere har gode 
muligheter til forbedring» 
 

Så elegant og enkelt kan det sies, det tror jeg 
resulterer i at vi vil forbedre oss. 
 

Dersom Guvernører fokuserer FOR meget på 
at klubbene MÅ  betale mer til TRF, blir klub-
bene lei.  Det hjelper heller ikke at Verdens 
Presidenten for TRF under sitt besøk i Ber-
gen for noen år siden  – der alle klubbene i 
Bergen og omland var invitert  -  gav oss fø-
lelsen av at vi måtte alle gå hjem og skrive 
testamente der vi gav det vi eide til TRF 
 

The Rotary Foundation er viktig, men det er 
andre ting i Rotary som er minst like viktig. 
 

Også når det gjelder temaet  Klubbens Indre liv var vi helt enige. 
 

Et meget hyggelig Guvernør besøk, jeg fikk inspirasjon - det tror jeg vi alle fikk. 
 

Velkommen tilbake Guvernør Claus.  Slike guvernørbesøk liker vi! 
 
Egil Jørgen‘ 
PDG x2 

 

INNLEGG  

 

PDG Egil Eikanger 
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Klipp fra klubber  

 

  

 

  
  
 
 
 
 
 

 
Guvernørbesøk i 

Askøy Rotary Klubb 

Torsdag 7. oktober var det Askøy Rota-
ry Klubb sin tur til å få besøk av guver-
nør Claus Feyling og AG Kristin Aksel-
berg.  Møtet startet med en «bli-kjent-
middag» med president og de nærmes-
te medarbeiderne og  besto av raspe-
baller og fruktkompott med is, til des-
sert. Så fulgte et formøte med komite-
lederne der det ble rapportert om pro-
sjekt, tiltak, økonomi og øvrig drift.  Før 
selve møtet med alle medlemmene 
startet.   
En pyntet forsamling stilte forventnings-
fulle som vanlig når guvernøren er på 
besøk.  Tilbakemeldingene tyder på at 
medlemmene var strålende fornøy med 
tilbakemeldinger og guvernørens bud-
skap. 
Mot slutten av møtet ble «messe-
general» og mangeårig medlem As-
bjørn Asbjørnsen hedret med en PHF-
anerkjennelse.  Pastpresident Terje 
Stevnebø leste opp begrunnelsen og 
guvernør Claus festet nålen på brystet 
til Asbjørn.  All honnør til Asbjørn for 
mange års iherdig innsats for klubbens 
yrkesmesse.  Også gjennomføring digi-
talt i et tungt og Coronapreget år.  Gra-
tulasjoner og applaus fra alle medlem-
mene. 

 

Asbjørn holder treminutter 

PHF til Asbjørn Asbjørnsen 

Fra formøte  

President Anita 

Tekst 
og foto 
Per Ove 
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STORTINGSVALGET 2021 – I BERGENHUS RK! 
 

Rotary er en politiske nøytral organisasjon, men det betyr ikke at medlemmene ikke 
er interessert i politikk. I en årrekke har klubben hatt Frank Aarebrot som foredrags-
holder. Ved dette valget fikk vi gleden av å høre Tarjei Giljes vurderinger av valget! 
 
President Stein-Yngve Iversen kunne åpne et godt besøkt medlemsmøte sist onsdag. Han 
kunne ønske velkommen en gjest og foredragsholder  Tarjei Gilje, i tillegg til medlem-

mene! 
Nordahl Anthonisen tok seg av dagens treminutter. 
For ordens skyld:  En treminutter betyr at et medlem 
for anledning til å snakke uimotsagt i tre minutter. Ikke 
mange klarer å  
begrense seg, men Nordahl var i nærheten. 
 

I forbindelse med Nordahls tørrfiskprosjekt i Bø i Ves-
terålen har han brukt mye tid der. På den den siste 
turen tok han et par fridager  og besøkte Gaukvær 
den største øyen i Vesterålen. Den  ble fraflyttet på 

1950-tallet. Helt tilbake til 1500 tallet var denne øyen et aktivt 
fiskevær. i 1591 ble øyen beskrevet som ett av tre fiskevær i 
Bø. Bosettingen var størst rundt 1910 med 130 personer. Det er 
også funnet spor av steinalderbosetting for 6000 år siden! 
 

Kveldens foredragsholder ble presentert av Ola Grytten. Gilje er 
redaktør i avisen Dagen og han er også brukt som samfunns-
kommentator. 
 

Gilje innledet med å påpeke at det å kommentere et valg like 
etter det har funnet sted er komplisert. 
Man kan velge tusen forskjellige inn-
fallsvinkler. Det tar gjerne et par år før 
vi får analyser som er dekkende for 
hvorfor valgresultat ble som det ble. 
 

Miljø var jo et av de heteste temaene. 
I en partilederdebatt hvor det lagt opp 
til duell mellom MGDs Bastholm og 
Venstres Melbye kom forskjellen tyde-
lig frem. Begge er miljøparti, men til-
nærmingen er forskjellig, Bastholm 
velger en mer moralsk innfallsvinkel, 
mens Venstre og Melby hadde en mer 
praktisk tilnærming. I skolevalget kun-
ne man se hvem som fikk størst gjen-
nomslag. MGD fikk et dårlig resultat. 
Dette ble bekreftet i det ordinære val-
get. 
Det lå forøvrig i kortene at det ville bli 
et regjeringskifte. Selv ikke Gerhard-
sen satt mer enn to perioder. Tre pe-
rioder har ingen regjeringskonstella-
sjon klart i Norge! 

AP har ikke gjort et godt valg, men Støre må honoreres for å ha vært utholdende i sin 
kamp for å bli statsminister. Han lykkes til slutt etter mange nedturer. Valget fikk imidlertid 

 

Klipp fra klubber 

 

 

 

Tarjei Gilje 
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en klar venstredreining på den rødgrønne siden. Støre er kanskje ikke spesielt glad for 
det. Han har uttrykt større slektskap med Høyre en med rødt! 
 

SPs fikk et godt resultat, men var på en nedadgående trend og valget kunne ikke komme 
raskt nok. 
SV og Lysbakken  som av media ble fremhevet for sin gode valgkamp, ble nok overasket 
over at rødt fikk så mange stemmer. Kan bli et problem hvis de må inngå for mange kom-
promisser. Rødt vil nok bruke enhver anledning til å påpeke dette i løpet av valgperioden. 
KRF jublet tidlig under opptellingen, men måtte innse at de kom under sperregrensen. Vil 
få store problemer med å bygge opp igjen partiet. Partilederens avgang hjelper ikke. KFR 
må gi klarere svar på hvor det står. Kanskje akseptere 12 uker i abortsaken. 
 

Høyre nådde heller ikke sine mål i dette valget, men Erna fortsetter. Står hun i veien for 
etterfølgerne? 
Valgdeltagelsen var dårlig. Bare 4 valg med dårligere deltagelse siden 2. verdenskrig. 
Over halvparten forhåndsstemte. Det kan gjøre at valgkampen ikke blir like viktig for å på-
virke velgerne. 
I diskusjonen etter foredraget ble medias påvirkning på valgutfallet diskutert. Gilje mente at 
NRK hadde hatt en god dekning, men det er ikke tvil om at media ofte setter dagsorden! 
 

På spørsmål om samarbeid mellom AP og høyre kunne  gi regjeringssamarbeid i fremti-
den. Nei, mente Gilje. De ideologiske forskjellene er for store. 
 
Presidenten takket Gilje for et godt foredrag. Han kunne også motta klubbens  
standard gave til foredragsholdere! 

 

Klipp fra klubber 

DGE Odd Henry Hommedal og Assisterande Guvernører har 
sendt ut invitasjon til PrePets i alle AG-områda. Invitasjonen gjeld 
spesielt for Innkomande Presidentar i klubbane, men også  
sekretærer og Cico (dataansvarlege i klubbane) er inviterte. 
 

Det vert vert fokus på Innkomande presidenter sine oppgåver, mark-
nadsføring av klubbane og samarbeid klubbane imellom. Tore Rykkel 
som leiar Medlemsutviklingskomitèn blir med på møta og tek for seg 
medlemsverving og ikkje minst korleis me skal ta vare på eksisteran-
de medlemar. Påmelding skjer til AG i ditt område. 

PrePets i november 
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Invitasjon til Citymøte 18. oktober 

 

 

Bergen Vest RK inviterer til Citymøte 
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VIL DU GJØRE EN INNSATS FOR ROTARY I NORGE? 
 

Norsk Rotary Forum (NORFO) lyser ut en rekke verv. 
Landsarkivar, verv i ungdomsutvekslingen og Rotary  
Norden.  
Søknadsfrist for alle stillingene er 1. november 2021 
 
 

Landsarkivar i Rotary 
Et interessant verv blir ledig fra 1. februar 2022. Vervet passer for deg som har 
interesse og sans for å ta vare på dokumenter. På den måten bidrar landsarkivaren til 
å fortelle ettertiden om dokumenterbar historikk om hva som rørte seg i Rotary på 
2020-tallet. 
 
Administrator for Rotary Norden 
Vervet er treårig, og er en interessant arena for samhandling med sentrale personer i 
Rotary i Norge og med de øvrige administratorene fra de nordiske land. 
 
Norsk medlem i representantskapet for Rotary Norden 
I Norge representerer representantskapsmedlemmet de 6 sittende guvernører inn i 
Rotary Norden (RN). 
 

Databaseansvarlig og korrespondent i ungdomsutvekslingen 
Det spennende kombinerte vervet som Databaseansvarlig og Korrespondent i 
ungdomsutvekslingen for Canada, USA, Mexico, Mellom- og Sør-Amerika er ledig. 
 

Koordinator for innkjøp, arrangementer og fakturering for Ungdomsutvekslings-
komiteen i Norfo  
Koordinator har på vegne av leder ungdomsutvekslingen det praktiske ansvaret for bestil-
ling og innkjøp av rekvisita og klær til utreisende studenter og medlemmene av utveks-
lingskomiteen. 
 
Les mer om alle stillingene og hvordan du skal søke her. 

 
 Utlysningene er lagt ut på Rotary Norge sine internettsider. 

Du finner dem her. 
 
 
Bildet øverst er hentet fra internett og er til fritt ikke-kommersielt bruk.  
 
Kilde: Dette bildet er lisensiert under CC BY-NC-ND 
 
Publisert av Trygve Danielsen 5. oktober 2021 
 
 

 

https://rotary.no/no/nyhetsdetaljer/286#.YV_pENpByUk
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Distrikt     

  

RYLA er et tre-dagers seminar med fokus på egenutvikling for unge mennesker 
som ønsker å bli ledere eller fortsette å utvikle seg som leder. Målet for semina-
ret er å fremme personlig vekst gjennom det å få innsikt i egen person og forhol-
de seg til, samarbeide med og lede andre. RYLA Vest er et felles lederseminar 
for aktuelle deltagere på Vestlandet, og arrangeres av Torgalmenningen Rotary 
Klubb. 
 

Ved hjelp av teori, gruppeøvelser, diskusjon og refleksjon får deltagerne fokus 
på hvordan de påvirker andre og andre påvirker dem. Gjennom diskusjon med 
erfarne bedriftsledere i gruppearbeid og paneldebatt, får deltagerne belyst ak-
tuelle problemstillinger og spørsmål. 
 

Seminaret gjennomføres i en inkluderende atmosfære hvor deltagere i alderen  
19-27 år fra forskjellige miljøer og bakgrunn kan lære av hverandre og få nyttige 
impulser og kontakter. 

19. - 27 år - Søknadsfrist 16. januar 2022  
Flere opplysninger:  RYLA Vest – Lederseminar for unge  

Rotary Youth Leadership Award 

Lederseminar for unge, 11.-13. mars 2022 på Fjordslottet hotell  på Osterøy 

https://rylavest.no/

