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 Guvernørens månedsbrev – November 
 

November måned er dedikert til Rotary-fondet, 
Rotary Foundation, eller TRF som vi sier. Det er tid 
for ettertanke i klubbene om hvordan vi kan bidra 
best mulig til dette flaggskipet i Rotary. Husk at 
hele 92% av fondets samlede inntekter går til det 
egentlige formål. Altså har fondet kun 8% admini-
strasjonsutgifter. Dette er på absolutt nedre skala 
av det humanitære fond har av utgifter, noen helt 

opp mot 20%. De fleste klubber i distriktet bidrar til Annual Fund i 
TRF, men noen gjør det ikke.  
 
Og så er det klubber som peker seg ut langt over andre.  
 
I vårt distrikt er dette; 
 
 

nr 1: Askøy RK ($143,31),  
nr 2: Karmøy RK ($ 129,98), og  
nr 3: Stord RK ($ 109,07),  
og disse får i disse dager en spesiell heder fra TRF for sine bidrag i 
forrige Rotary-år. Tallene i parentes er hvor mye disse klubbene har 
bidratt med midler til Annual Fund i forrige Rotary år beregnet i snitt 
per medlem. Gratulasjon går til disse klubbene for fremragende 
innsats! 
 
End Polio Now er et eget prosjekt i Rotaryfondet og mange klubber 
gir midler dedikert til dette. I forrige Rotary-år har tre klubber utmerket 
seg her også, og disse blir hedret med et Certificate of Apprecia-
tion fra TRF for dette.  
 

Det er;  
nr 1: Bergen RK,  
nr 2: Stavanger International RK, og  
nr 3: Stord RK. Gratulerer til dere! 
 
Og så er det spesielt kjekt når klubber jubilerer. Thrine og meg var 
gjester da Arna RK feiret sitt 60 års-jubileum på Fjordslottet Hotell 
på Osterøy den 23 oktober. Det ble en flott og minnerik feiring. Gratu-
lerer med overstått til Arna RK! 
 
I år er det mange klubber som ønsker å delta i Ungdoms-
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utvekslingsprogrammet for neste år. Utfordringen er som vanlig 
det å finne vertskap til de studentene som kommer hit. Her må vi 
slå et slag for å «ufarliggjøre» dette med å ta imot ungdommene. 
Dem som har hatt utvekslingsstudenter boende hos seg tidligere vet 
hvor flott dette kan være, og mange har fått venner for livet. Og – 
man trenger absolutt ikke å være i ungdoms-foreldre-alder! Faktisk, 
mange av de ungdommene som kommer hit setter ekstra stor pris 
på å være sammen med et vertskap som er eldre enn foreldrene si-
ne. Ta kontakt med leder for Ungdomsprogrammene våre, DYEO 
Ingunn Mossefin, om du lurer på noe. 
 
Som man vil huske fra Årsmøtet så ble det vedtatt at Rotary Norden 
fra 1. januar 2022 kun blir sendt i digital utgave. Den digitale ut-
gaven blir sendt til den epost-adressen som er registrert i Medlems-
nett – MEN det er ikke alle som har oppdatert adressen i  
Medlemsnett siden den gang man ble medlem i klubben.   
 
Vi anbefaler derfor at Sekretær eller CICO i klubben tar en gjennom-
gang av medlemsdata i Medlemsnett for å sikre at disse er oppdatert 
med den epost-adressen som det enkelte medlemmet bruker i dag. 
Så prøver man å få til en løsning hvor enkelt-medlemmer allikevel 
kan abonnere på en trykket utgave, men dette er ikke på plass ennå. 
Skulle et medlem ha behov for en trykket utgave i mellomtiden så 
henstiller vi til klubbene om å skrive ut en nedlastet utgave til dem 
som måtte ha behov for det. 
 
Til slutt fortsetter jeg med min oppfordring om å lese Rotary i Vest 
når denne kommer ut. Her er alltid mye bra stoff – og du kan også 
bidra med stoff og bilder fra klubben din! 
 
Hilsen fra Distriktsguvernør Claus 
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Shekhar Mehta  
President 2021-22  
november 2021  
 
Jeg oppdaget først verdien av service da jeg så 
hvordan noen få enkle handlinger nesten umerkelig 
forandret liv. Det begynte da jeg ble med noen 
andre i klubben min på et prosjekt for å bringe toa-
letter og rent drikkevann til landsbyer i nærheten av 
byen vår. Det gikk fremover da vi jobbet med å 

bedre de sanitære forholdene og skaffet muligheter for utdanning over 
hele landet, takket være generøse gaver fra støttespillere som trodde 
like mye på prosjektene våre som vi på bakken gjorde.  
 
Det er ingen bedre tid på året å bli minnet om denne generøsiteten 
enn i november, som er Rotary Foundation-måneden.  
 
Som den veldedige grenen i Rotary International, er Rotary Founda-
tion motoren som driver så mange Rotary-prosjekter over hele verden. 
Stiftelsen forvandler gavene dine til prosjekter som forandrer liv. Det er 
stiftelsen som hjelper oss å komme nærmere målet vårt om å utrydde 
polio, og å vise flere mennesker hvordan vi fremmer fred gjennom 
konkrete handlinger, og demonstrerer hvilken effekt prosjektene våre 
har i våre fokusområder.  
 
Tenk på noen nyere prosjekter som ble gjort mulig av stiftelsen:  
 
- Rotaryklubbene i Guatemala La Reforma, Guatemala og Calgary, Al-
berta, mottok et globalt tilskudd på USD 80 000 for å organisere en 
omfattende plan for å trene sykepleiere og landlige helsearbeidere til å 
forebygge og behandle livmorhalskreft og implementere et bærekraftig 
system med henvisninger i syv regioner av Guatemala.  
 
- Mer enn to dusin sykehus i Honduras mottok personlig verneutstyr til 
sitt medisinske personale takket være et globalt tilskudd på $169 347 
sponset av Rotary-klubbene i Villa Real de Tegucigalpa, Honduras og 
Waldo Brookside-Kansas City, Missouri.  
 
- Rotaryklubbene i Cotonou Le Nautile, Benin, og Tournai Haut-
Escaut, i Belgia, mottok et globalt tilskudd på $39 390 for å tilby land-
bruksopplæring på en økologisk ansvarlig minigård med permakultur 

 

 

RI-presidentens budskap for november    
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RI  

 

 

Tradisjonen tro i Bergen Vest  

 

 

knyttet til et senter for barn i Sowé, i Benin. Dette vil hjelpe en ny ge-
nerasjon bønder til å bli økonomisk selvforsynt.  
 
Jeg liker å sammenligne Rotary Foundation med Taj Mahal, et monu-
ment over en manns kjærlighet til en kvinne. Stiftelsen er et dynamisk 
monument over vår kjærlighet til hele menneskeheten.  
 
Denne måneden ber jeg alle Rotary-klubber om å vie oppmerksomhet 
til stiftelsen. Det er den som forbinder alle rotarianere over hele ver-
den og forvandler våre kollektive lidenskaper til prosjekter som for-
andrer liv.  
Besøk rotary.org/donate; når du først er der, vil du ha en mulighet til å 
gi direkte til programmet du brenner mest for.  
 
Takk for alt dere gir alt til Rotary.  
 
Dere er grunnen til at Rotary er i stand til å gjøre mer og vokse mer. 
La oss fortsette å representere den viktige arven denne måneden, i år 
og utover mens vi yter service til å forandre liv.  

 

         

 

Taj Mahal 
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 Rotarys World sitt polio program -  
ser slutten på kampen mot polio  

 

av Ryan Hyland 
 

Rotarys mål om å kvitte seg med polio i hele verden er innen rekkevidde, sa  
globale helseeksperter under World Polio Day Online Global Update 24. Det 30 mi-
nutter lange programmet, "Delivering on our Promise of a Polio-Free World", ga 
oppmuntrende informasjon om fremdriften og de gjenværende utfordringene i 
kampen for å få slutt på polio. 
Så langt i 2021 er det bare rapportert to tilfeller av vill polio – den laveste sirkula-
sjonen av sykdommen noensinne – med én infeksjon hver i Afghanistan og Pakis-
tan, de to landene der polio forblir endemisk. 

 
Under en Q&A-økt tilskrev Dr. Hamid 
Jafari, direktør for Verdens helseorgani-
sasjons østlige middelhavsregion, det 
lave antallet flere faktorer. Han sa at  
disse inkluderer massepolio-
vaksinasjons kampanjer som gjenopptas 
etter avbruddet forårsaket av COVID-19-
pandemien, den naturlige immuniteten 
forårsaket av de ville polioutbruddene fra 
tidligere år, og begrensningene for reise- 
og befolkningsbevegelse som også 
skyldtes pandemien. 
«Det er virkelig enestående at vi ser den-

ne nedgangen samtidig i de to landene,» sa Jafari. 
 
Han la til at det lave antallet gir et mulighetsvindu for helsearbeidere, men advarte om at 
en gjenoppblomstring av polioviruset er mulig siden sommeren er høy poliooverførings-
sesong. «Så dette er tiden for å virkelig å presse hardt på for å utnytte muligheten som vi 
ser nå,» sa han til Q&A-verten Jeffrey Kluger, redaktør for Time Magazine. 
 

Jafari tok også opp utfordringene med politiske endringer og sikkerhetsproblemer i  
Afghanistan og forklarte at polioprogrammet der brukes til å tilpasse seg operasjonelt 

under usikkerhet. «For tiden ser vi muligheter som dukker 
opp, slik at vi kan få tilgang til alle deler av Afghanistan for 
å gjennomføre massevaksinasjonskampanjer,» sa han. 
Ifølge WHO og UNICEF vil landsomfattende hus-til-hus 
poliovaksinasjoner gjenopptas i Afghanistan i begynnelsen 
av november, og gi tilgang til barn i områder der kampanjer 
har vært forbudt de siste tre årene. 
 

«Du vet med den utviklende situasjonen i Afghanistan, er 
det selvfølgelig veldig, veldig viktig at vi partnere opprett-
holder vår nøytralitet og upartiskhet av polio utryddelses-
programmet,» la Jafari til. "Som alltid vil vi fortsette å jobbe 
med alle parter." 
 

Mohammad Ishaq Niazmand, leder av Rotarys Afghanistan 
PolioPlus Committee, gjentok Jafaris følelser i 
en videotale med sin motpart for Pakistan, Aziz Memon. 
Niazmand sa om Afghanistan: "Rotary og våre partnere 
samarbeider med alle interessenter for å sikre at polio ut-
ryddelse forblir en topp prioritet, selv midt i forandring. Det  

 

 

 

 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLGukUvNU_i3IU9_O5jfRjvIQ9wE8C58JH
https://youtu.be/xAq9VjVnKyI
https://youtu.be/1dQ9NQcFEsM
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arbeides med å sikre at barn får tilgang til livreddende polio [vaksiner] og andre barne-
vaksiner. 
 

Memon, tillitsmann for Rotary Foundation og leder av Pakistan PolioPlus Committee, sa 
at Rotary fortsetter å bygge tillit hos regjerings-, samfunns- og religiøse ledere. «Ved å 
bringe bredere helsetjenester til barn og familier sammen med poliovaksinasjoner, sikrer 
vi bedre helsetjenester og større vaksineaksept», sier han. 
 

Strategier for fremtiden 
I år kunngjorde Global Polio Eradication Initiative (GPEI) en ny femårsstrategi for 2022
-26 for å fjerne all poliovirus, inkludert å takle den vedvarende overføringen av sirkuleren-
de vaksine-avledet poliovirus. Rotary og våre GPEI-partnere identifiserte de resterende 
hindringene for polio utryddelse og utviklet tilnærminger for å nå målet. Planen tar sikte 
på å oppnå og opprettholde en poliofri verden gjennom fokus på implementering og an-
svarlighet ved bruk av innovative metoder og verktøy. 

Det er virkelig enestående at vi ser denne nedgangen samtidig i de to landene. 
 

Dr. Hamid Jafari direktør for WHOs østlige middelhavsre-
gion; Det vil bli lagt vekt på å redusere responstiden på et-
hvert utbrudd, øke vaksineetterspørselen, øke tilgangen til 
helsetjenester og vaksiner, gå over til statlig eierskap til 
vaksinasjonsprogrammer og forbedre beslutningstaking og 
ansvarlighet. 
 

«Noen av de mest polio-endemiske samfunnene er også de 
som lider av mangel på grunnleggende helse- og sam-
funnstjenester,» sa Jafari. Målet, sa han, er en «bedre til-
pasning og integrasjon med andre grunnleggende helse- og 
samfunnstjenester på en måte der polioprogrammet blir sett 
på som en mer integrert tilnærming til vaksinasjon». 
 

Han la til at i noen samfunn er barn fortsatt savnet på grunn 
av hull i måten vaksinasjonskampanjer utføres på eller på 
grunn av vaksine nøling. «Denne nye strategien taler for å 
engasjere lokalsamfunnene med nye tilnærminger, nye 
strategier, samarbeid med lokalsamfunn og bygging av nye 

allianser med disse samfunnene,» sa Jafari. 
 

World Polio Day-programmet inneholdt og innlegg fra globale helseeksperter som adres-
serte den nye strategiens taktikk for å utvide distribusjonen av en ny vaksine for å hånd-
tere utbrudd av cVDPV2, et sirkulerende vaksine-avledet poliovirus.  
 

Denne nye orale poliovaksinen type 2 (nOPV2) beskytter barn mot polio samtidig som 
den er mer genetisk stabil og mindre sannsynlig for å gjenvinne styrke og forårsake vak-
sine-avledet polio. Denne har allerede blitt introdusert i flere afrikanske land, inkludert 
Benin, Tsjad, Liberia, Niger, Nigeria, Republikken Kongo og Sierra Leone. 

Denne nye orale poliovaksinen "er et kraftig eksempel på polioprogrammets innovasjon 
for å overvinne de tøffeste utfordringene," sa Simona Zipursky, seniorrådgiver for poliodi-
rektøren for WHO. "Partnere, forskere og ledere fra hele verden gjorde nOPV2 mulig. 
Dette er den typen samarbeid som vil bidra til å få slutt på polio for godt. 
 

Årets program inkluderte en kraftig video av poliohelsearbeidere i Afghanistan og Pakis-
tan, samt Rotary medlemmer som delte sine World Polio Day-prosjekter og arrangemen-
ter for å øke bevisstheten om polio utryddelse. 

 

  

 

 

https://polioeradication.org/
https://polioeradication.org/who-we-are/partners/
https://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/circulating-vaccine-derived-poliovirus/
https://youtu.be/c0sc8HcRaRA
https://youtu.be/Yb-Jgwybz7s
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  TRF 
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Kopervik Rotaryklubb  
– en klubb på Karmøy med sterkt fokus på  

Samfunnstjeneste. 
  

v/Bjørn Rismyhr, AG3, Karmøy Vest Rk 
 

Merking av turløyper 
Kopervik Rotaryklubb er den eldste og en av tre Rotaryklubber 
på Karmøy. Klubben ble chartret den 16.mai 1952 og har i dag 
vel 60 medlemmer. Kopervik RK er en av de ytterst få Rotary-
klubbene i landet som eier sine egne lokaler. 

Kopervik RK har tatt aktivt samfunnsansvar i lokal-
miljøet. De har bl.a. laget 4 km nye turløyper i 
marka rundt byen. Der har de også laget og mon-
tert nesten 100 turistinformasjonsskilter. 
 

Rotaryscenen 
I sitt arbeid for å finne egnet TRF prosjekt lokalt, 
tok klubben kontakt med Byen Vår Kopervik i juni 
2019. Der ville de forhøre seg om det var lokale 
prosjekter som kunne være aktuelle å støtte for 
klubbens medlemmer. Det kom fram at det var be-
hov for en permanent scene i Kopervik sentrum. 
For klubbens medlemmer ble det fort klart at om 
de tok på seg en slik byutviklingsoppgave, ville 
klubben bidra til en lokal, positiv samfunnsutvik-
ling. Og klubbens virksomhet ville få en varig syn-
liggjøring i lokalmiljøet. 
 

I prosjektet har Kopervik RK på dugnad stått for 
prosjektutviklingen. I tillegg har de ansvar for å framskaffe alle økonomiske 
midler for kostnadene til oppføring av selve scenen. Klubben har Karmøy kommu-
ne (KK) med på laget. Karmøy kommune er med som tiltakshaver/prosjekteier til 
Rotaryscenen og vil i tillegg ta ansvar for å oppgradere det aktuelle byrom rundt 
scenen. Kopervik RKs intensjon er at Byen Vår Kopervik får selvstendig råderett 
for scenens bruk til beste for byens befolkning. 
 

Totale prosjektkostnader for Rotaryscenen er beregnet til kr 2.5 millioner. Det er 
innkommet gavemidler fra Sparebankstiftelsen SR-bank, Skudenes & Aakra Spa-
rebank og Inventum, totalt 700.000 kr. Det resterende beløp forventer klubben å 
skaffe gjennom ytterligere gaver og ved å bruke av sin egenkapital. 
 

På min oppfordring kom Kopervik Rks prosjektleder for Rotaryscenen Ivar Clau-
sen til Karmøy Vest RK for å informere om prosjektet og invitere til økonomisk 
støtte. Karmøy Vest RK ble begeistret for prosjektet og vedtok å bevilge kr 
50.000. 
 

Prosjekt Rotaryscenen går mot fullføring under ledelse av Karmøy kommune med 
innspill fra Kopervik RK. Går alt etter planen, vil scenen stå klar til bruk midt i Ko-
pervik sentrum sommeren 2022. 
 

Kopervik RKs samfunnsprosjekt Rotaryscenen, er etter min mening et godt  
eksempel på hvordan et lokalt prosjekt skal organiseres. Det skal starte ved at 

 

Fra Bjørns hånd  
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man orienterer seg om lokalsamfunnets behov, møter det med klubbens innsats 
og sikrer dets framtid. Dette prosjektet er et stort og betydningsfullt Rotarypro-
sjekt. Og det kan være mer enn et prosjekt for bare Kopervik RK. Derfor synes 
jeg det bør forankres i alle distriktets rotaryklubber. Jeg oppfordrer av den grunn 
alle klubbene i Distrikt 2250 om å bidra økonomisk. I særdeleshet bør alle Rotary-
klubbene på Haugalandet se sin mulighet. Etter ferdigstillelse av Rotaryscenen vil 
det bli fastmontert en varig oversikt over hvem som har vært økonomisk bidrags-
yter eller sponsor. 
 

Så, gode Rotaryvenner! Når dere senere besøker Kopervik by på Karmøy, ta en 
tur innom Rotaryscenen. Og kjenn på stoltheten av å være en rotarianer med 
samfunnsengasjement! 
 
Kopervik Rotaryklubbs bankkonto er: 3315.33.01773  
Bidrag merkes Rotaryscenen. 
 
 

  

 

 Fra Bjørns hånd   Fra Bjørns hånd  
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PrePets 2021 
 
PrePets møter er i løpet av første halvdel av november gjennom-
ført i alle AG-områda i distriktet. Det er inn-
kommande distriksguvernør Odd Henry Hommedal som er  
ansvarleg for gjennomføring av møta saman med dei respektive 
assisterande guvernørane. Først ute var AG3 og møtet vart halde 
i Kopervik og vart leia av AG Bjørn Rismyhr.  
 

Deretter var det AG1 og AG2, som valde å halda eit fellesmøte 
på Ålgård. Her var det AG'ane Geir Owe og Kjell Andreas Heske-
stad som stod for organisering og møteleiing.  
 

I Bergen vart det også halde fellesmøte mellom AG4 og AG5 ar-
rangert av AG Kristin Akselberg og AG Nils Tore Skogland.  
 

Siste møte vart halde på Skei i Jølster for alle klubbane i Sogn og Fjor-
dane (AG6) og her var det AG Renate Malm som var møteleiar. 
 

PrePets er primært mynta på Inn-
komande presidentar i klubbane, men også 
sekretærar og cico i klubbane var inviterte til  
møta.  
 
DGE Odd Henry ynskte at dette skulle vera 
«Kick-off» møter, for å minna om at det er 
viktig å starta planlegginga av presidentåret 
på eit tidleg tidspunkt. I sine foredrag hadde 
han lista opp mange oppgåver som det er 
viktig å ta fatt i for innk. presidentar, sekre-
tærar og cico.  
 
DGE Odd Henry Hommedal har peika ut no-
kre fokusområder som han ser på som særs 
viktige: 
 

- Marknadsføring av Rotary i lokalmiljøet -   
Kva Rotary står for og arbeidar med. 

 

 

 

DGE Odd Henry 

Bilder fra samlingene 
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 D2250  

 
- Medlemsverving og ta vare på ekisterande medlemar og spesielt nye medlemar 
 

- Samarbeid mellom klubbane på ulike områder - Prosjekt/møter/foredrag 
 

- Samarbeid mellom klubbane, distriktet og Assisterande Guvernørar 
 

PDG Tore Rykkel har også delteke på alle møta i eigenskap av leiar av 
medlemutviklingskomitèen. Han har orientert om arbeidet som er gjort i 
komitéen og kom med gode innspel til korleis klubbane kan arbeida 
med å få fleire medlemmar og ta vare på dei  
eksisterande. 
 
Alle AG'ane hadde også innlegg om AG'ane sin rolle og inviterte til 
samarbeid. AG'ane er bindeleddet mellom Guvernøren og klubbane og 
sit på mykje informasjon og kunnskap.  
 
På slutten av kvart møte var det ein sekvens der representantane frå 
klubbane kom med synspunkt på fokusområda til DGE Odd Henry og 
andre saker som opptek dei. 
 
Det har kome mange gode og positive innspel.  Eit par av forslaga er 
allereide komne på saklista til Distriktstyret og nokre er alt under ar-
beid.  
 
På slutten av kvart møte viste Odd Henry 
ein videosnutt der Voss Rotaryklubb inviter-
ter til Distriktskonferansen på Voss 23.-25. 
september 2022. Men før den tid skal Vos-
sa-klubben stå for PETS-samlinga på Voss 
18.-20. mars 2022. PETS er obligatorisk for  
innkomande Presidentar. 
 
 
Odd Henry Hommedal 
District Governor Elect (DGE) 

 

 

Odd Henry og Bjørn på tur 
på  Åkrastranden 

AG Nils Tore presenterer 

Tore 

Renate 

Kristin 
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 Klipp fra klubber  

Ill.foto: Forsvaret 

 
 

President Anita åpnet møtet og ønsket spesielt velkommen vår gjest - kommandør 
Petter Egil Hellesen - tidligere leder for marinejegerkomandoen. 

  

Så var det tid for Geir til å introdusere sin tidligere kollega kommandør. Petter Hellesen 
som ville gi oss informasjon om marinejegerne. 
Kommandøren åpnet med å gi en oversikt over kommandogangen i marinen spesielt knyt-
tet til avdelingen som han styrte over. Han fortalte at da han hadde lagt bak seg yrkessko-
leutdanning og var klar for militærtjeneste – ønsket å verve seg. Han fikk tillit i marinen og 
utdannet seg videre der. Han har sjøkrigsskolen, en masterutdannelse i USA og forsvarets 
høyskole i tillegg til at han selv er utdannet marinejeger. 
Han er nå leder for en avdeling på Haakonsvern med ca. 200 ansatte, derav 70 ingeniører. 
Det har vært en sterk utvikling i «bransjen» - fra 16 til 200 personer.  
 

Blant marinejegerne er det for tiden ingen jenter og snittalderen på jegerne er ca. 30 år. 
Avdelingen er delt opp i ulike områder, blant annet selve marinejegeravdelingen og også 
spesialområder for eksempel for spesialbåtoperatører. Gruppene har jo som hovedformål å 
forsvare Norge, men i de senere årene har de vært i aktiv bruk både i Bosnia og i Afghani-
stan. I Afghanistan hadde de ansvar for oppbyggingen av spesialtropper i den afghanske 
hæren. 
Hellesen fortalt om direkte terrorhandlinger de hadde opplevd og også om mentorvirksom-
heten de hadde overfor soldatene i afghanerhæren. De hadde i de  årene de deltok i Af-
ghanistan – lært mye om afghansk tenkemåte – deres begreper om ære, familie og reli-
gion.     Ref.: Helge 

 MARINEJEGERKOMANDOEN 

Askøy Rotary Klubb 
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Mandag 18. oktober arrangerte klubben, «årets» City-møte, denne gang i 
godt samarbeid med Nordhordland Rotaryklubb. Inntektene fra arrange-
mentet går til The Rotary Foundation. 
 
Temaet var denne gangen «Ubåten ved Fedje».  
 
Den tyske ubåten U 864 ble torpedert utenfor Fedje i andre verdenskrig.  Den ble 
funnet utenfor Fedje i 2003. Vraket inneholder 65 tonn flytende kvikksølv 
oppbevart i stålbeholdere, som langsomt korroderer. Kvikksølvet representerer en 
særdeles alvorlig miljørisiko ikke bare lokalt, men for hele Nordsjøen.  

 
Møtet var godt besøkt fra mange av klubbene i ber-
gensområdet. I tillegg var en del nøkkelpersoner 
spesielt invitert: distriktsguvernør D2250 Claus E. 
Feyling, ordfører i Alver kommune Sara Hamre Sek-
kingstad, ordfører i Austrheim Per Lerøy og ordfører 
i Fedje Stian Herøy.  
 
Innledningsvis ønsket vår egen president Tom Egil 
Lilletvedt alle fremmøtte velkommen. Som første 
post i møtet ønsket han særskilt velkommen til to 
særdeles begavete unge jenter; Anna Louise Bjørn-
estad, piano (15 år) og Kari Høgh Arnesen, sang 

 

UBÅTEN VED FEDJE 
 

En miljøtrussel som opptar rotarianere. 
 

Intercitymøte i regi av Bergen Vest Rotary klubb 

 

Fedje 

Klipp fra klubber  
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(19 år). De ga oss en kjempeflott musikalsk opplevelse som opptakt til resten av 
møtet. 
 
Ordstyrer for den «faglige» del av møtet var Inge A. Alver fra Nordhordland rotary 
klubb. Han presenterte de fire i panelet, først Anders Skogsøy som ga en 
bakgrunn for situasjonen, hvor faren for spredning av kvikksølvet må bort. I mange 
år har løsningene, tildekking av vraket, eller heving av vrak og kvikksølv, vært 
diskutert, uten at noen endelig beslutning foreligger.  
 
Deretter ga de neste fagpersonene Jan Jæger, Reidar Ulvøy og Knut Mørland sine 
vurderinger og tre forskjellige løsninger for hevingsalternativet. Alle var enig i at 
heving er teknisk mulig. 
 
Spørsmålsperioden i etterkant viste at det er stort engasjement og utålmodighet i 
saken. At heving er det foretrukne alternativet er ikke å skjule. 

 
Per d.d. arbeider et 
regjeringsoppnevnt 
utvalg med saken, 
og nye fakta og 
tekniske muligheter 
forventes å komme 
på bordet.  
 
 
 
Mange lokale og 
nasjonale miljøer 
ser i spenning mot 
utvalgets rapport, 
forventet neste år. 

 

  

 

Citymøtene er alltid populære og samler mange rotarianere 

Klipp fra klubber  
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REFERAT FRA ET HELT VANLIG MØTE 

Fra Askøy ROTARY Klubb den 28. oktober 2021 
 
I den mørke og særdeles våte høstkvelden falt nedbørsrekorden i Bergen, mens det ennå 
var tre dager igjen av måneden.  Tross dette hadde 15. rotarianere og to gjester våget seg 
ut og funnet frem til møtelokalene i Strusshamn.  President Anita kunne derfor som vanlig 
åpne møtet og ønske velkommen til medlemmer og gjester, mens hun tente lys for de tre 
ofrene fra Askøy, som omkom ved den tragiske ulykken på Kvamskogen sist helg.  En 
særdeles skremmende ulykke som til fulle viser at man skal velge sine veier med omhu 
når været er dårlig og flomstrømmen i elver og bekker er faretruende stor. 

 
De to gjestene fra Åsane Rotary Klubb, presi-
dent og DICO Frank Strand og Past president 
John Sigurd Paulsen, ble behørig applaudert.  
De to hadde på forhånd bedt om informasjon 
og hjelp til forberedelse og planlegging av en 
lokal yrkesmesse for Åsane neste år.  Da pas-
set det perfekt at vår egen forberedelse til  
yrkesmessen i januar sto på programmet for 
kvelden. 
 

I sin tre-minutter reflekterte Jonas over utvik-
lingen innen sport og idrett på høyt nivå.  Han 
brukte fotballklubben Chelsea som eksempel 
ettersom denne klubben nylig var kjøpt opp av 
en sjeik med mye penger.  I lignende og mange 
flere tilfeller brukes slike engasjementer ofte i 
forbindelse med forsøk på hvitvasking, korrup-
sjon og tildekking av faktiske samfunnsforhold i 
eget hjemland.  Skremmende utvikling, men 
ikke lenger så overraskende.  Vi for vår del hol-
der oss til firespørsmålsprøven når det gjelder 
vurdering av sannhet og rettferdighet.  Det er 
best slik! 
 

Så overtok «messegeneral» Asbjørn og gav et 
kort tilbakeblikk på yrkesmessens historie, for-
utsetninger, planlegging og praktiske grep vi 
har ervervet gjennom erfaring i løpet av 25 år.  

Betydningen av samarbeidet med an- nonsører, utstillere og andre samarbeidspartne-
re ble grundig forklart.  Likeså gjennomgang av parkeringsforhold, lokaler, salgsgrupper 
og messebladet (innhold og utforming).  Herunder og forhold omkring distribusjon og 
adresselister.  Til slutt også litt om annonsekontrakt og informasjon både til utstillere, sko-
ler og elever. 
 

Klubbens medlemmer supplerte flittig og spørsmålene fra gjestene 
var mange. 
 

Vi er nå kommet like til november, som er vår salgsmåned for an-
nonser, og Eli manet oss alle til innsats slik at grunnlaget for vår 
Rotary innsats lokalt, regionalt og internasjonalt kan opprettholdes.  
Ja, helst videreutvikles med flere prosjekt.  Da må økonomien også 
for årets messe handle om overskudd. 
Gjestene takket varmt for seg og for den gode informasjonen og 
dermed kunne president Anita nok en gang ønske vel hjem og vel-
kommen tilbake til neste møte, som skal handle om Rotary på nett. 

         Per Ove A. 
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 JUBILEUMSFEIRING - ARNA ROTARY KLUBB - 60 ÅR 

 

Klubbens 60-års jubileum vart feira på Fjordslottet på charterdatoen 23. oktober. 

Medlemmene var inviterte til å koma fredag 23. oktober til ein førjubileumsmiddag 
fredag kveld – og 35 personer (medlemmer og ledsagarar) hadde takka ja, og del-
tok frå fredag. 
 

Lørdag kom resten av deltakarane - vi var til saman 65 personer. Distriktsguvernør 
Claus Feyling med ledsager og Thor Stamneshagen frå Åsane Rk med ledsagar 
var gjester. 
Festen starta lørdag kl. 15.00 med servering av kaffi og innslag frå ordførar i  
Osterøy kommune og innehaver av Fjordslottet. 

Festmiddagen starta kl. 18.00. Klubbpresident 
Bjørn Hopland ønskte vel møtt og gav ordet 
vidare til kveldens toastmaster – Lars Hauge. 
Etter forretten fekk Leif Harald Kvaale ordet til 
jubileumstalen der han gav eit kort resymé av 
dei 60 åra – kva klubben var/er – kva vi står 
for og kva vi har utretta. 
 
Etter hovedretten var det helsingar til jubileet 
frå Distriktsguvernør og hans frue og taffelet 
vart avslutta med «takk-for-maten tale» frå Siv 
Lekven. 
 
Kvelden vart avslutta med dans til musikk frå 
Eiliv Husebøs duo. 
 
Etter ein deilig frukost  søndag morgon var det 
utsjekk og heimtur. 

 

 

Fjordslottet 

https://arna.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/90


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

18 

Klipp fra Bergenhus RK  

 

Sist onsdag var det tid for ett etterspurt informasjonsmøte om Rotary for nyere medlemmer. 
På grunn av Pandemien har vi ikke gjennomført denne type informasjonsmøter på noe tid. 
Sigbjørn Haugland, Jan Spjeldnæs og Harald Håkonsen hadde tatt på seg oppgaven med å 
formidle budskapet. 

 
Rotary på 60 minutter er muligens en oppgave som nesten er umulig på 
en times tid, men de tre herrene gjorde det de kunne for å komme gjen-
nom temaet. Det ble satt mest fokus på Rotarys formål, rotering av verv 
og Rotary Foundation. 
 
Rotarys viktigste mål er "Å gagne andre".  Ett av medlemmene gav inn-
spill om at begrepet også måtte også tas til følge internt i klubben og 
blant medlemmene. "Å gagne andre" gjelder ikke bare eksternt. Klubben 
må drives slik at alle medlemmene føler seg sett og ivaretatt. 
Møtet var nok i enig i dette, men vi har kanskje ikke fått det inn i ryggmar-

gen. Styret kan gjerne se på dette. 
Rotering av verv årlig er et hovedprinsipp i Rotary. I vår klubb praktiseres dette på en spesiell  

måte. Vi velger ikke president direkte, men  vedkommende velges inn i styret som 2. styremedlem. 
Deretter rykker vedkommende opp til 1. styremedlem så til innkommende president og tilslutt til 
President. På den måten sikrer vi kontinuitet i driften av klubben. Ordningen har fungert godt for 
Bergenhus Rotaryklubb. 
 

Rotary Foundation er organisasjonens fond som støtter store internasjonale felles prosjekter og 
klubb prosjekter. " Doing good in the world" er fondets motto. Og det gjør fondet. Vi har all grunn til 
å være stolt av resultatene. Fondet driver også relativt billig og har lavere administrasjons-

ROTARY PÅ 60 MINUTTER! 
 

https://bergenhus.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/295#
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kostnader enn sammenlignbare fond.  Inntektene kommer fra frivillige bidrag fra klubber, medlem-
mer  og privatpersoner. Eksempelvis har Bill Gates støttet polioprosjektet med betydelige beløp. En 
viss frustrasjon er det dog knyttet til byråkratiske prosesser for å få støtte til klubbprosjekter. 
 

Under og etter møtet ble det servert forfriskninger og frukt. Kanskje det var kveldens høydepunkt! I 
så fall var det flere som ikke fikk dette med seg. Takk til Medlemskomiteen v/Harald Goldstein for 
initiativet. 
 

Vi gjengir ikke hele  
forestillingen til de tre 
herrene her, men hen-
viser til presentasjonen 
som er tilgjengelig for 
alle  her:  
 

Medlemmene kan også 
gjerne bruke hjemmesi-
dene mer. Gjennom 
dem får man tilgang til 
all informasjon om  
Rotary. 
 

 

 

 

 

 

Vi glemmer heller ikke at vi også på dette møtet fikk en 
"treminutter". Helge Grindheim som er gammel buekorps-

gutt, kunne fortelle en historie fra den tidlige buekorpshis-
torien. Bjørnstjerne Bjørnson var teatersjef på Det norske 
Theater i Bergen fra 1857 -1959.  
En dag benyttet han anledningen til å ta en tur på Pudde-
fjorden i robåt. Da observerte han et heftig oppgjør mel-

lom Verftet og Nøstet bataljoner. Verftet sine gutter var 
mindre og fikk hjelp fra madammene i strøket bevæpnet 
med kjøkkenredskaper. De jaget Nøsteguttene tilbake.  

 

Bjørnson sies å ha fått inspirasjon til tredje linje i tredje 
vers i "Ja Vi elsker" basert på denne hendelsen: "Kvinner 

selv stod opp og strede som de vare menn ". Bjørnson 
skrev første versjon av "Ja vi elsker" i Bergen i 1959. En fin historie som vi tror, siden det var Helge 
som fortalte den! 

 

 

 

 

https://bergenhus.rotary.no/file-manager/file/Rotaryskulen%20Bergenhus%20RK%202021%20TAR%20Oppdatert%20311021.pptx?context=mosdoc
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Bildene er fra noen av Jakob 
Skarstein sine besøk i Askøy 

Rotary Klubb 

Tekst og foto: P.O. Askeland 

Jakob Skarstein og hans gode venn og chartermedlem i Askøy 
RK - Terje Bøe 

 

 

I love Jæren!  
- Lærere som bryr seg og frukt som lukter er to vesent-
lige forskjeller mellom Florida og Jæren, forteller den 
amerikanske utvekslingsstudenten Zachary Green. 
 
Tekst: Magnus Østby  
Foto: Merethe Sæbø  
 

Jeg visste ikke at frukt luktet før jeg kom til Jæren. I 
Florida dyrkes det meste av frukten i drivhus, og det 
brukes kjemikalier som er forbudt i Norge. De første 
ukene i Norge gikk jeg derfor ofte i fruktavdelingen på 
butikken bare for å kjenne den gode lukta fra frisk 
frukt. Norske epler er blitt favoritten min, sier Zachary 
Green på gebrokkent norsk med perfekt amerikansk 
aksent.  

Jærsk samarbeid  
Zachary var 17 år da han kom til Norge i august, og er 18 når han reiser hjem igjen. Han 
er én av totalt 34 utvekslingsstudenter som denne vinteren har fått sponset et skoleår i 
Norge av den frivillige og globale organisasjonen Rotary. På Jæren samarbeider de tre 
lokale Rotary-klubbene, Nærbø Rotary, Bryne Rotary og Klepp Rotary om å gi Zachary et 
trygt og minnerikt opphold i Norge. Oppholdet på Jæren startet med tre måneder hos Me-
rethe Sæbø og Trond Gjermund Haugen på Varhaug, deretter var det tre måneder på 
Orstad, og nå bor han på Bryne, hos den tredje og siste vertsfamilien.  
 

Drama på Vågen  
Zachary går VG2 dans og drama på Vågen videregående skole på Sandnes, og han er 
imponert over skolen, som han omtaler som inkluderende.  
 
– Her i Norge snakker lærerne med elevene og de legger vekt på forståelse. Også vil de 
bli kjent med oss. Jeg har egen kontaktlærer som jeg har møte med hver uke for å snak-
ke om hvordan det går. Vågen er bare fantastisk, sier Zachary entusiastisk.  
 
Hjemme i USA kjørte Zachary egen bil til skolen, og selv om han har førerkort og har fylt 
18, får han ikke får lov å kjøre bil i Norge. Men Zachary savner ikke bilen, det går jo tog! 
Og for en amerikansk ungdom som er vant til å bruke bil til alt, er det faktisk litt eksotisk 
med ungdomskort og Jærbanen.  
 
Harde utenpå, myke innvendig  
Zachary er en utadvendt ungdom som har fått mange venner, men opplever at jærsk ung-
dom generelt er mer reserverte enn amerikansk ungdom.  
 

– Jærske tenåringer er litt som kokosnøtter. De er harde på utsiden og litt vanskelige å 
komme inn på, men når skallet er brutt, dukker det opp en fantastisk innside, sier han. En 
del av utvekslingsprogrammet er jevnlige samlinger med de 33 andre utvekslingsstuden-
tene. På den måten får Zachary nye venner fra hele verden, og får oppleve mer av Norge 

Lærere som bryr seg og frukt som lukter, er to vesentlige  
forskjeller mellom Florida og Jæren, forteller den amerikanske  

utvekslingsstudenten Zachary Green.   
Fin reportasje fra Jærbladet! 
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enn bare Jæren. Nylig var han i Oslo og så på Holmenkollrennet, og til våren reiser de 34 
ungdommene på tur fra Oslo til Bergen og nordover Vestlandet. Far og farfar har vært på 
besøk, og snart kommer mor og søsken. Da går turen til Tromsø, hvor de håper å få se 
Nordlyset.  
 
Givende å være vertsfamilie  
– Jeg var i utgangspunktet litt skeptisk til å være vertsfamilie, mest fordi jeg var redd det 
ville blir for travelt. Men Zachary er en positiv ungdom som har vært med oss på alt. Det 

har bare vært topp å være 
vertsfamilie, og noe jeg abso-
lutt vil anbefale til andre. Za-
chary og våre to barn på 8 og 
10 år fant tonen med en gang, 
og det meste av norsken har  
Zachary lært av ungene våre, 
forteller Merethe. Zachary føl-
ger vertsfamiliene i tykt og tynt, 
også når det er komlemiddag.  
 
– Komle var, tjaa, kanskje ikke 
helt… Jeg må nok kanskje 
prøve det en gang til, sier Za-
chary diplomatisk og latter-
mildt. – Men ribbe og pinne-
kjøtt er godt, legger han kjapt 
til!  
 

 
 
Åpent tilbud  
Rotary er en frivillig organisasjon som blant annet arbeider for internasjonal fred og forstå-
else gjennom vennskap over landegrensene. Nærbø Rotary, Bryne Rotary og Klepp Ro-
tary har samarbeidet om ungdomsutveksling helt siden 1990-tallet. Annethvert år er de 
henholdsvis vertsklubber for en utenlandsk ungdom som kommer til Jæren, og fadder-
klubber for en jærsk ungdom som reiser ut. Ett år i utlandet koster mellom 30.000 og 
50.000 kroner. Den regningen dekker Rotary, slik at det er mulig for ungdom som ikke har 
råd til tradisjonell studentutveksling å oppleve ett år i utlandet.  
 
– Ungdomsutvekslingen er et åpent tilbud til ungdom mellom 16 og 18 år. Fordi vi bare 
har økonomi til å sponse én ungdom annet hvert år, kan det bli mange om beinet, men 
Rotary arrangerer også internasjonale sommerleirer og ledertrening for ungdom. Det er 
bare å ta kontakt med en av Rotary�klubbene hvis du har lyst til å oppleve verden eller å 
bli kjent med andre ungdommer i regi av Rotary, oppfordrer Jofrid Torland Mjåtveit, presi-
dent i Nærbø Rotary  
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BIDRAG: Askøy RK kr. 10.000.- Pizza og loddsalg: Karmøy RK kr. 5300.-  
Karmøy-Kopervik-Bryne-Sola  USD 635.00, transformert i USD 1905.00 med matching av Bill 
& Melinda Gates Foundation, midler til 3175 vaksiner.  

 

POLIODAGEN 24. oktober 
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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 semin-
aret er å fremme personlig vekst gjennom det å få innsikt i egen person og for-
holde seg til, samarbeide med og lede andre. RYLA Vest er et felles ledersemi-
nar 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  

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

Rotary Youth Leadership Award 
 

https://rylavest.no/

