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 Guvernørerens månedsbrev – desember 

Desember måned dedikerer Rotary til forebyg-
ging og behandling av folkesykdommer. Og  
dette er jo noe vi kan relatere til – spesielt nå når 
pandemien igjen har tatt grep om «friheten» vår.  

 

Dette med å bekjempe folkesykdommer og pande-
mier, er noe vi Rotarianere har vært involvert med i 
mange ti-år, og det er et av Rotaryfondets syv  
fokusområder. Det vesentligste arbeidet vårt her 

har jo vært i Polio-sammenheng. Og så 
må vi også være stolte over at Rotary 
raskt snudde seg rundt, og stilte til dispo-
sisjon store deler av sitt etablerte Polio+ 
vaksinasjons-apparat, for å avhjelpe loka-
le Covid-19 situasjoner, spesielt i Afrika. 
 
Jeg har besøkt 33 klubber til nå, men 
så kom det til en stopp nå i desember. De fleste klubber kan vel kan-
skje ikke møtes fysisk på noen uker, men jeg håper at man i mellom-
tiden vurderer digitale møter. Mange av dere fikk god erfaring med 
dette for noen måneder siden og 
burde gjøre bruk av dette igjen til 
tingene atter blir normale. Vi vet 
ikke hvor lenge denne situasjonen 
vil vare og jeg oppfordrer derfor 
klubbene til ikke å vente for lenge 
med å bruke alternative møtefor-
mer. Tur i skog og mark, eller 
samling i parken, er et par forslag 
som noen har gjort. Og de av dere 
som har gode digitale program-
mer – inviter med nabo-
klubbene! Noen av dere var flinke 
med det tidligere i år. 
 
I år er det flere klubb-jubileer og i november har Thrine og jeg vært 
så heldig å få være med på to til. Karmøy RK feiret 10-års jubileum 
19. november og Sandnes RK feiret 85 år den 20. november.  
Gratulerer igjen til disse flotte klubbene! 
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Når jeg er inne på dette med jubileer, vil jeg benytte 
anledningen til å gratulere assisterende guvernør 
Bjørn Rismyhr i AG3 som fyller 70 år i romjulen! 
 
En viktig gladnyhet: Vi jobber kontinuerlig med 
hvordan Rotary best kan profileres utad, og nå har vi 
produsert en liten reklamefilm for Rotary, som vil bli 
sendt på de fleste lokal-TV stasjoner i Norge, for-
trinnsvis på de «reklame-frie» dagene, første gang  
1. juledag og 1. nyttårsdag, men noen vil også sende filmen på 
andre dager. Filmen forteller om hva Rotary er, og hva vi gjør, og vi 
håper at dette vil bidra til en ny giv i medlemsrekrutteringen. Så vil 
filmen til slutt peke mot en ny webside hvor man kan hente mer infor-
masjon om Rotary. Så følg med på sendingene!  
 

Dette prosjektet er et initiativ fra medlem og 
innkommende president i Karmsund RK,  
Heine Birkeland. Heine står bak TV-
Haugaland AS og de har produsert filmen.  
Ikke bare det, men TV-Haugaland og Heine 
har gjort dette vederlagsfritt!  
 

Filmen vil også bli gjort tilgjengelig for klubber 
til å bruke denne på sine websider og FaceBook-sider etc. Kommuni-
kasjons-komiteen i Norfo vil i løpet av kort tid sende ut noe om dette 
sånn at alle klubber i Norge kan koordinere dette i en «kampanje». 
 
Da ønsker jeg alle medlemmer og familier en riktig god jul samt «takk 
for det gamle» . Jeg ser frem til å treffe flere av dere til neste år! 
 
Hilsen distriktsguvernør Claus! 

 
 

 

Bjørn Rismyhr 
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Shekar Mehta 
President 2021-22  
desember 2021  
 
Folkehelsen er på alles sinn på grunn av den globa-
le pandemien som fortsatt truer sikkerheten til oss 
selv og våre kjære. På en måte har COVID-19 gjort 
oss alle mye mer bevisste på rollene og ansvaret til 
de medisinske fagfolkene, enn vi var før vi måtte 
bruke masker og opprettholde sosial avstand. I til-

legg, mens vi beveger oss gjennom denne pandemien, har vi også 
lært om rollen den enkelte av oss kan spille for å holde andre trygge.  
 
Desember er måned for sykdomsforebygging og behandling i Rotary. 
Pandemien har dessverre lært folk flest hvor mye sykdommen sliter 
på våre lokalsamfunn. Men å bekjempe sykdom er noe rotarianere 
over hele verden har gjort i flere tiår. Faktisk er det et av Rotarys syv 
fokusområder.  
 
Som rotarianere tror vi at god helse og velvære er en menneskerett – 
selv om 400 millioner mennesker over hele verden ikke har tilgang til 
viktige helsetjenester. Arbeidet vi gjør med å etablere klinikker, øye-
sykehus og blodbanker, så vel som å bygge infrastruktur for medisins-
ke fasiliteter i undertjente lokalsamfunn, går tilbake til en sentral tro på 
at tilgang, forebygging og utdanning er nøklene til å stoppe dødelige  
utbrudd som skader de mest sårbare.  
 
Min eksponering for helsearbeid begynte med rotaryklubben min, Cal-
cutta-Mahanagar. Der var jeg blant annet med på å starte et program 
kalt Saving Little Hearts som gjennom årene har gitt mer enn 2500 
gratis hjerteoperasjoner for barn fra India, Pakistan, Bangladesh,  
Nepal og Afrika. Før programmet ble internasjonalt, startet det lokalt 
med mål om å utføre bare seks operasjoner i samfunnet vårt. I dag er 
målet vårt å gjennomføre ytterligere 20 000 operasjoner i løpet av de 
neste fem årene.  
 
Verden er avhengig av Rotary for å takle utfordringer som disse og for 
å være et eksempel for andre. I løpet av det siste tiåret har medisins-
ke fagfolk og offentlige ansatte gitt gratis helsetjenester til 2,5 millio-
ner mennesker i 10 land under Family Health Days, som arrangeres 
av rotarianere over hele verden. Lignende helseleirer i India tilbyr 

 

 

RI-presidentens budskap for desember     
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 RI-presidenten   
 

 

Tradisjonen tro i Bergen Vest  

 

 

også tusenvis av operasjoner til de som trenger det. Medisinske 
oppdrag fra India til Afrika hvert år er et utmerket eksempel på prak-
tisk tjeneste innen sykdomsforebygging og behandling. Rotarymed-
lemmer kan også engasjere seg på lokalt nivå; klubber i USA og  
Mexico, for eksempel, finansierer en gratis helseklinikk i Guerrero, en  
liten by i Mexico.  
 
Og selvfølgelig er vår innsats for å utrydde polio den desidert beste 
historien i det sivile helsevesenet.  
 
Tenk på hvordan klubben din kan fokusere på å forebygge og be-
kjempe sykdom denne måneden. Dette er tiden for å ta en større, 
bedre og dristigere tilnærming gjennom både klubb- og distrikts-
prosjekter som kan påvirke flere. Revurder hvor du er med målene  
dine. Lag strategier som kan opprettholde endring over år, ikke måne-
der.  
 
Alle fortjener et langt, sunt liv. Når du server for å forandre liv, kan 
handlingene dine i dag bidra til å forlenge andres liv.  

 

         

 

Guerrero 
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The Power of Nutrition samarbeider med Rotary og andre organi-
sasjoner for nytt underernæringsprogram i Etiopia 

 

London, 1. november kunngjorde The Power of Nutrition et partnerskap med Rotary 
International, Eleanor Crook Foundationog The END Fund, for å finansiere et nytt ernæ-
ringsprogram for flere sektorer i Etiopia. Ved å samle ressurser og jobbe gjennom The 
Power of Nutrition, blir finansieringspartnernes investeringer matchet for å skape et fem-
årig program på $ 30 millioner. 
 
Underernæring er et stort folkehelseproblem i Etiopia. Det afrikanske landet har en av de 
høyeste globale byrdene av stunting - for kort høyde på grunn av langvarig underernæring 
- hos barn under fem år; rundt 40%, sammenlignet med 22% globalt. Til tross for frem-
gang for å redusere underernæring de siste årene, er prevalensnivåene fortsatt høye – 
med 5,9 millioner barn rammet av stunting i 2020 og 1,2 millioner rammet av s kaste bort 
– for tynt for høyde på grunn av alvorlig underernæring. 
 
Disse nivåene vil sannsynligvis øke på grunn av COVID-19, virkningene av klimaendring-

er og langvarig konflikt i landet. I år advarte 
UNICEF om at mer enn 100.000 barn i Tigray-
regionen kunne dø på grunn av sultrelaterte 
årsaker innen 2022. 
 
Dette nye programmet vil ta for seg faktorene 
underernæring ved å kombinere flere inter-
vensjoner i en helhetlig tilnærming for å styrke 
systemer og skalere dekningen av helse- og 
ernæringstjenester med stor påvirkning. 
 
Programmet vil inneholde flere komponenter, 
inkludert forebygging og behandling av svin-

ting, fremme spedbarns- og småbarnsfôringspraksis og integrere deworming, og Multiple 
Micronutrient Supplementation (MMS) i rutinemessige tjenester for effektive, bærekraftige 
tilnærminger for å forbedre kvinner og barns generelle helse- og livsmuligheter. Det vil 
også finansiere forskning på banebrytende temaer for å forbedre kvaliteten og dekningen 
av intervensjoner for s kaste bort. 

Programmet vil bli implementert av UNICEF og Action 
Against Hunger, som samarbeider tett med regjeringen i 
Etiopias helsedepartement, og samler kompetansen innen 
folkehelse, utvikling, humanitært arbeid og regjeringsfor-
kjempere for Eleanor Crook Foundation, The END Fund 
og Rotary International. 
 
"Virkningene av underernæring på et barns fysiske og 
mentale utvikling kan dypt og permanent begrense livets 
bane. Når en hel generasjon lider av stunting og svinting, 
påvirkes familier og hele samfunn og nasjoner av et kata-
strofalt tap av potensial, sier John Hewko, Rotary interna-
sjonals generalsekretær og administrerende direktør. 
"Som vi har lært av vår globale innsats for å utrydde polio, 
vet vi at ved å utnytte hver av våre styrker, kan vi gjøre en 
betydelig innvirkning sammen for å gi barn i Etiopia tilgang 
til ernæring og en sjanse for en full og sunn fremtid." 
 

 

RI - Ernæring  

 

 

https://www.powerofnutrition.org/
https://eleanorcrookfoundation.org/
https://end.org/
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Ellen Agler, administrerende direktør i THE END Fund sa: «Vårt partnerskap med 
ernæring i Etiopia er et bevis på hva som kan oppnås når vi utnytter våre kollektive res-
surser for å fremme sunnere samfunn. Forsømte tropiske sykdommer (NTDs) reduserer 
ernæringsmessig absorpsjon og fører til stunted vekst. På den annen side er underer-
nærte individer mer utsatt for NTD-er som påvirker deres evne til å leve sunne og pro-
duktive liv. Vår felles innsats for å skalere ernæringstjenester og beskytte lokalsamfunn 
mot risikoen for NTD-er gjennom deworming, og vil bidra til å låse opp det fulle potensia-
let til undervurderte befolkninger i Etiopia». 
I løpet av de fem årene vil programmet nå minst en million gravide kvinner og tre millio-
ner barn med livsviktige helse- og ernæringstjenester. Det forventes også å fremme lang-
siktige forbedringer av befolkningens ernæring samt sosioøkonomiske indikatorer ved å 
gjøre Etiopias helse- og matsystemer mer motstandsdyktige og oppmuntrende sunnere 
og mer produktive samfunn. 
 
Kraften i ernæring 
The Power of Nutrition er en veldedig stiftelse som forener bedrifter, regjeringer, investo-
rer, ideelle organisasjoner og endringsagenter i et felles oppdrag for å avslutte underer-
næringssyklusen. Vår innovative finansierings- og partnerskapsmodell multipliserer er-
næringsinvesteringer for å få ressursene til å gå lenger enn noen organisasjon kan opp-
nå alene. 
Vi har for tiden 17 programmer i 13 land med høy underernæring i Afrika og Asia sør for 

Sahara. Hver av dem er på linje med nasjonale regjeringspla-
ner, nøye utformet for å gi effekt i stor skala, og er basert på 
et kjernesett av evidensbaserte, virkningsfulle intervensjoner 
som er kjent for å forbedre barne-, ungdoms- og mors  
ernæring. 
Til dags dato har programmene våre gjort det mulig for over 
60 millioner kvinner og barn å få tilgang til viktige ernærings-
intervensjoner og tjenester som virkelig endrer liv. Finn ut 
mer om arbeidet vårt og hvordan du samarbeider med oss. 
 
Eleanor Crook-stiftelsen 
Eleanor Crook Foundation er en voksende amerikansk  
filantropi som kjemper for å få slutt på global underernæring 
gjennom forskning, politikkanalyse og påvirkning. I over 20 år 
har stiftelsen jobbet for å skalere forbedrede løsninger på 
underernæring av barn med det endelige målet om å redde 
barns liv og gjøre dem i stand til å utmerke seg i skole, arbeid 
og utover. 

 
END-fondet 
END Fund er et privat filantropisk initiativ som eksisterer for å avslutte 5 av de mest ut-
bredte forsømte tropiske sykdommene. Fondet setter effektivt privat kapital i arbeid, og 
tar til orde for NTD-programmer som er innovative, integrerte og kostnadseffektive. Det 
legger til rette for sterke partnerskap med privat sektor, offentlige partnere og lokale im-

plementeringspartnere for å støtte nasjonale sykdoms-
programmer. Dette gjøres gjennom en velprøvd imple-
menteringsmodell som er skreddersydd for å møte 
behovene til enkeltland, med sikte på å fremme sun-
nere samfunn, beskyttet mot risikoen ved NTD-er. Si-
den etableringen i 2012, sammen med partnere, har 
END Fund distribuert over 1 milliard behandlinger i 31 
land, utført over 43 000 blindhets- og funksjonshem-
mingsforebyggende operasjoner; og trente nesten 3,5 

 

RI - Ernæring  

 

 

 

https://www.powerofnutrition.org/
https://www.powerofnutrition.org/
https://www.powerofnutrition.org/
https://eleanorcrookfoundation.org/
https://end.org/
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millioner helsearbeidere til å  behandle forsømte tropiske sykdommer. 
 
Rotary internasjonal 
Rotary samler et globalt nettverk av 1,4 millioner frivillige ledere i mer enn 46 000 klubber 
i over 200 land som er dedikert til å takle verdens mest presserende humanitære utford-
ringer. Arbeidet deres forbedrer livene deres både på lokalt og internasjonalt nivå, fra å 
hjelpe de trengende i sine egne samfunn til å jobbe mot en poliofri verden. 

 

RI - Ernæring 

 

Rotarys (h)jul 2021  
Til: Distriktet 
Fra: AG-6 
 
Mellom Pre- på Skei og PETS på Voss  
Nærmer vi oss julefreden 
 
PowerPoint og medlemstall 
får en liten romjulsdvale, 
klubb-besøk og åpningstale 
bytter vi mot nyttårsball 
 
Pinnekjøtt og lutefisk - men ikke glem, 
der ute er det fortsatt nød, 
og med vår innsats, vilje, glød 
skal hjelpen komme frem 
 
Det store juleønsket, her fra oss: 
sats med oss på giver gleden! 

 

Renate Malm 

FAKTA:  UNDERERNÆRING HOLDER FORTSATT MILLIONER AV BARN TILBAKE 
  
Å INVESTERE I BEDRE ERNÆRING FOR MØDRE OG TIDLIG BARNDOM ER  
BEVIST Å VÆRE EN AV DE BESTE MÅTENE VI KAN TRANSFORMERE ET 
BARNS HELSE, UTDANNING OG LEVEBRØD PÅ 

 

 

GOD JUL! 

https://www.rotary.org/en
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DISTRIKTETS ROTARY PEACE FELLOWSHIP KANDIDAT       
 

 

 

 

Rotary sitt fredsbevarende arbeid er omfattende, og de 
fleste rotary-prosjektene har et fredsskapende element. I 
tillegg satser Rotary på fred gjennom stipendier til freds-
studier og bygging av nettverk over hele verden – se 
side….      med TRF informasjon. 
For første gang på mange år har vårt distrikt en kandidat 
til et fredstipend. Etter en lang søknads- og godkjennings-
prosess har vår kandidat nå fått Rotary Peace Fellowship 
ved Makerere Universitet i Uganda. Han begynner på et 
ettårig Professional Development Certificate Program i 
september 2022.  
 

Tom Omondi Okoth 
Vår kandidat er Tom Omondi Okoth som bor og arbeider i Ke-
nya.  Tom har hatt kontakt med Askøy RK i mange år, og han 
har ledet mange store prosjekt vest i Kenya i samarbeid med 
Askøy RK og flere andre klubber i vårt distrikt.  Han driver 
også aktivt fredsarbeid i sitt distrikt vest i Kenya, der han blir 
brukt som fredsmekler av myndighetene.  Mer utdanning, tre-
ning og nettverk vil være veldig viktig for hans videre arbeid i 
denne regionen.  Det var derfor naturlig å oppfordre han til å 

søke et Certificate Program ved 
Makerere Universitet i Uganda.  
Dette universitet har hovedfo-
kus på afrikanske forhold og tar 
primært opp kandidater fra Afri-
ka. 
 

Søknadsprosessen 
Tom sendte sin søknad til Rota-
ry’s fredsenter i mai 2021.  
Kriteriene for opptak er strenge: 
akademisk bakgrunn, flerårig 
erfaring fra prosjekt- og fredsar-

beid, språkforståelse og et pågående profesjonelt arbeids-
forhold.  Han måtte presentere flere artikler og egne pro-
sjektplaner.  I tillegg måtte han ha en anbefaling fra det ro-
tarydistriktet han har hatt mest tilknytning til, og det har vært 
vårt distrikt.  Det ble derfor gjennomført et obligatorisk in-
tervju med Tom. Vår guvernør, TRF komite og medlemmer i 
Askøy RK deltok på et digitalt intervju. Tom bor i en landsby 
uten strøm og med dårlig nettforbindelse, og han måtte rei-
se til et hotell i nærmeste by før vi kunne gjennomføre et 
slikt intervju. Nettforbindelsen var varierende, men vi var 

 

 

 

 

Askøy i 2015 

Fra digitalt intervju 

Fra et av Toms prosjekt 
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ikke i tvil om at søknaden kunne anbefales.  Etter lang ventetid fikk både Tom og 
vi her i distriktet først be-
skjed om at Tom var god-
kjent som kandidat, men 
med status som 
«Alternate» (på ventelis-
te).  Det var over 600 go-
de søknader til 130 sti-
pend og det var en bragd 
bare å bli godkjent. Først i 
slutten av november fikk 
vi endelig beskjed om at 
han hadde fått plass på 
Makerere Universitet fra 
September 2022. 

 

Vegen videre 
Et Certificate Program varer et år med vekselvis samlinger og undervisning på 
universitetet og aktivt feltarbeid under veiledning.  Alt 
angående dette programmet og feltarbeidet blir dekket 
av Rotary.  Verken klubber eller distriktet har noen utgif-
ter eller forpliktelser i forbindelse med dette.  Vi vil like-
vel holde tett kontakt med Tom og bistå han hvis han 
eller hans familie trenger bistand.  Vi gleder oss til å føl-
ge han gjennom dette arbeidet, og vil holde distriktet 
oppdatert gjennom Rotary i Vest. 
 

Eli Lexander 
D2250 Peace Fellowship Subcommittee Chair 

 

 

 Makerere Universitet Uganda 

Fra det digitale intervjuet 
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Bergen Vest Rotary Klubb hadde mandag 6. desember sitt julemøte på 
Klubbens faste møtested, Quality Edvard Grieg Hotell. Festkomiteen; Nina 
Torkellsen, Bjørn Hove og Åsta Ellingsen, hadde satt sammen et fint jule-
program - tradisjonen tro.  Åsta fortalte om "LILLE LISSSSE" og marsipan 
grisen. Det ble  servert kaker, te og kaffe. 
 
Nytt av året var underholdning av Sjanti koret" Navy Vocalis", under ledelse av 
Marta Sørheim. Musikken var forsterket med Lena Husebø på fiolin og Jan Hu-
sebø på bass. Æresmedlem i koret, gitarist og solist Hilmar Stavang, er nytt 
medlem hos oss. 
Dersom  klubbene skal markere spesielle  anledninger anbefaler jeg "Navy  
Vocalis" de er dyktige. 
 
Egil Jørgen Eikanger 
PDGx2 

Klipp fra klubber 

 
 
 
 

 

Julemøte i Bergen Vest 
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Kjønnsnøytrale titler i det offentlige 
Vi lever i en tid med endring - og nye ord kommer til. Hy-
bridmøter og hybridkrig f. eks. Det ble i 2019 satt     ned 
et utvalg ledet av Trine Skei Grande og videreført i 2020 
av Abid Raja, som skulle utrede nye kjønnsnøytrale titler 
i det offentlige -, stat og kommune. Så fra 01.januar 2021 
ble Fylkesmann til Statsforvalter. Det var mulig å kom-
me med forslag til nye titler og noen av dem var jarl, 
høvding, fogd, guvernør og en meget kreativ,«regional 
fylkesspion». Fra 1. juli 2021 ble Sysselmannen på Sval-
bard endret til Sysselmesteren.  

Vi har mange andre  
endringer: 

 

Riksmeklingsmann ble Riksmekler. Rådmannen i Askøy 
kommune heter nå Administrasjonssjef. Det finnes utal-
lig  titler i yrker, verv, kultur og idrett som ender på  
-mann. En undersøkelse gjort av en finsk avis 
(Aamulethis) fant at 1400 av 1600 
titler endte på mann.  
Alle kan ikke ramses opp; det er 
sivilombudsmann, formann, tje-
nestemann, ordensmann, tillits-

mann, opphavsmann, talsmann, fag-
mann, brannmann, vitenskapsmann, 
varamann, foregangsmann, nestemann, sidemann, beste-
mann, partiformann. For mange av disse holder det med å 
bytte ut mann med leder, person eller medlem.  
Det er tidkrevende å utføre endringer, bare Fylkesmann er 

nevnt i 100 lover og over 300 forskrifter som nå må endres. 
Tidligere har man lagt til endelsen INNE, på et yrke og gjorde det 
feminint. Danserinne, sangerinne, skuespillerinne, flyvertinne, 
lærerinne, gudinne, løvinne, heltinne osv. I grunnen var det smart 
med den endelsen som utgjør 2/3 av ordet Kvinne. Noen yrker fikk 
endelsen -erske, som f. eks syerske, pleierske. Dissen endelsene 
forsvinner nå. Det skal fortsatt være lov å ha en venninne, sviger-
inne og være vertinne. Men hvordan det går med Grevinnen og 
Hovmesteren vet ikke jeg. 

 

Tittelen Jordmor er vernet for en stund, Jonas Gahr Støre må 
tenke seg om, etter at han hørte om opprinnelsen til ordet. Det 
er ikke relatert til den som tar imot barnet, men henspeiler mer 
på den som får barnet. Altså et barn født på jord, gjerne jordgulv 
eller jordet av mor og gitt til mor. Mens helsesøster er blitt til hel-
se-sykepleier. 
 

 

En liten tre-minutter i Askøy RK 

Bestemann 

Rådmann 
Brannmann 

Sjømann Danserinne 

 

Jordmor i arbeid 

Brith 
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Det er få menn som har søkt seg til disse yrkene, 
men etter at helsesøster ble endret har det øket 
tilgangen her. Gjennom tidene har det blitt sett 
på som en ære når en kvinne tiltrådte en høyere 
stilling med tittel som endte på mann, men ikke 
tilsvarende for menn om de gikk inn i et 
«kvinneyrke». Det var uten status - og litt nedver-

digende.  
 De har ikke funnet nytt ord for Nordmann eller sjømann. Sjømannsloven ble endret til 

sjøfartsloven i 2013, -  i den gamle loven var det f.eks. nevnt 
«Permisjonsregler for gravid sjømann».  

    Lensmannstittelen er meget gammel og har et historisk sus 
over seg. I Norge har det vært lennsmenn i 900 år - fra 1100 
tallet. Nå skal det hete Politistasjonsavdelingsleder eller po-
litistasjonssjef.. De skal foreløpig arbeide på et Lensmanns-
kontor. Hva det endres til, vet jeg ikke. Det tar tid å lage nye 
skilt. Politistasjonsavdelingslederkontor er nå altfor langt og 
tungvint. 

Enn så lenge kan vi fra Norge kalle oss en Nordmann. 
Vi kan sette det hele inn i et humoristisk perspektiv: 
 

Tittelen Lensmann skal bort og erstattes med en kjønnsnøytral tittel, problemet er bare 
at når en lensmann ikke lenger kan være en lensmann, så kan vel ikke en kvinne være alt-
muligmann eller handymann heller. Hun kan ikke være ankermann som sistemann på et 
stafettlag, og er hun ikke førstemann over mål, kan hun heller ikke komme inn som 
andremann osv…. 

Vi kan kjøpe firemannsbolig og tremannstelt, men det som er alle-
mannseie tilhører alle, uansett kjønn, egentlig … På arbeidsplassen 
setter man ofte opp en bemanningsliste, for å unngå overbemanning 
eller underbemanning. Noen ganger blir det bemanningskriser, uan-
sett om noen blir fornærmet for det. Døgnbemanning benyttes  flere 
steder. Dette må opphøre!  
 

En kriminell bakmann, voldsmann eller de som 
overmanner andre, er av ordlyden like forutinn-

tatt som en lensmann, brannmann eller fylkes-
mann, dog ikke like viktig å skille. Enkelte bedri-
ver villmannskjøring, men noen bikkjer  er fak-
tisk mannevonde. Kanskje verst er rasen Dober-
mann….  

Snømannen Kalle bør fra nå av ha gulroten et helt annen plass enn midt i trynet, for om 
det ikke kommer helt tydelig frem hva man legger i snømann, kan Kari få vondt helt ned i 
eggstokkene. Sjøkvinnen Kari blir vanskelig å forklare for barna, mens snø-person blir 
mere som det skjerfet vi MÅTTE strikke i tegning-form og farge. 
 

Kjentmannsprøven blir vanskelig nå fremover, mens busemenn forsvinner heldigvis helt. 
Mannen på månen har vært der i en mannsalder, eller veldig lenge om ikke annet. De som 
er født i vannmannen bør vurdere å skifte til kinesisk horoskop. Spellemannsprisen blir nå 
slått sammen med Grand Prix - inntil de finner på noe annet! 

 

3 min.  

 

Ankermann 

Dobermann 

Snømann 

Mannen i månen 

Sjømann 

God Jul!   Brith 
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Klipp fra klubber  

 

  

 

  

 Sola Rotary arrangerte fest for  
ungdommer med spesielle behov 

 

Av: Tore Kommedal Asheim 

En 30 år lang tradisjon, kun 
avbrutt av pandemien i 2020, 
fortsatte onsdag kveld i loka-
lene til K. Lund Offshore A/S. 
 
Der inviterte Sola Rotary til fest for 
ungdommer med spesielle behov, 
og det ble satt ny rekord med 78 
påmeldte, inkluder 20 ledsagere. 
 
Det ble gitt gaver fra Sola Rotary, 
og som alle år var også Stangeland 
Maskin på plass med flotte pre-
sanger til alle gjestene. 
Etter mat og gaveutdeling ble det 
flott musikk og dans, der ordfører 
Tom Henning Slethei virkelig viste 
frem dansefoten. 
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Klipp fra klubber     

 
 SOLENERGI ER BÆREKRAFTIG I NORGE! 

Simona Petroncini besøkte klubben (Bergenhus RK) i 2017 året etter at hun etab-
lerte solenergi-selskapet SOLBÆRE. Fortsatt er selskapet i en gründer-fase. På 
dette møtet fikk vi en oppdatering om markedet for solenergi og innspill om Nor-
ges posisjon på bærekraft. 
 
Presidenten ønsket Simona Petroncini velkommen tilbake til klubben, men først fikk 

Svein Boasson ordet til en treminutter. 
 

Han valgte som tema den mest aktuelle saken i Bergen denne dagen 
nemlig Bybanens trasé i Bergen sentrum. Svein var ikke helt tilfreds 
med hvordan politikerne har håndtert denne saken. Beslutningen synes 
basert på følelser og ikke på fakta og faglige innspill. I en så viktig sak 
for Bergen burde politikerne i Bergen løst dette på "kammerset" og ikke 
bidratt til dette politiske kaoset som vi nå ser! 
Mange av de fremmøtte kunne nok slutte seg til disse synspunktene. 
 
Simona ble i reportasjen fra møtet i klubben i 2017 karakterisert som en 

"sjelden fugl" i Bergen. Hun er Italiensk med oppvekst i Afrika og utdannet til sivilingeni-
ør i Bologna og Newcastle. Har også en mastergrad fra Eidenburgh i bærekraftig  miljø. 

Vi liker "sjeldne fugler" her i klubben  og er glad for at hun 
har landet to ganger i vår klubb. 
 
I 2091 fikk selskapet hun leder prisen: "Årets flerkulturelle 
gründer i Vestland" Det er ikke bare vår klubb Simona im-
ponerer! 
 
Hun startet sitt foredrag med å få tilbakemeldinger på del-
takernes bakgrunn og erfaring med solenergi. Det generel-
le bilde er at ikke mange har tatt i bruk solenergi hverken 
privat eller på næringsbygg  selv om vårt medlem Svein 
Boasson kunne reklamere med et nytt anlegg i  bedriften. 
 
Kanskje har det sammenheng med nordmenns holdninger 

til bærekraft? I en rapport som nettopp er offentliggjort kommer Norge i en spørreunder-
søkelse ut som verstinger på bærekraft i Europa:https://www.nrk.no/nordmenn vers-

tinger pa baerekraft 1.15737695 
 
Simona Petroncini gjennomgikk ulike bygg som har tatt 
i bruk solenergi. Hun fokusert spesielt på et privat ver-
neverdig bygg i Hardanger hvor solpaneler er tatt i bruk 
som takstein. 
 

SOLBÆRE er en uavhengig bedrift som levere solpa-
neler fra mange leverandører. De beste panelene kom-
mer fra fabrikken i Årdal. I prosjektene samarbeider 
selskapet  med entreprenør og elektroinstallatører. 
 

Økonomien i solenergi i Bergen ble tatt opp i spørsmål 
fra deltagerne. Simona hevdet at investeringen tjener 
seg inn etter 14 år og leverer strøm i 40 år. Økonomi 
bør derfor ikke være et hinder for å øke bruken av sol-
energi i Norge. Solenergi bør få en større betydning i 
overgangen til fornybare energiløsninger. 
 

 

 

https://bergenhus.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/298
https://www.nrk.no/nordmenn%20verstinger%20pa%20baerekraft%201.15737695
https://www.nrk.no/nordmenn%20verstinger%20pa%20baerekraft%201.15737695
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Klipp fra klubber     

 

 

Presidenten takket for et godt og informativt foredrag og overrakte klubbens gave til fore-
dragsholder som takk. Den var selvfølgelig opprinnelig fra Italia. Presentasjonen til  
Simona Petroncini er tilgjengelig for medlemmer. 
 

Publisert av Sigbjørn Haugland 24. november 2021 

 

 

 

Det var 15 pent antrukne medlemmer og en ledsager som møtte. Nydelig dekket 
bord til 16 personer med hvit duk, forskjellige lysoppsatser, kongler, røde bær og 
granbar. Stemningsfullt. Presidenten åpnet og tente lys for lutefisken og måltidet. Tor 
holdt tale for lutefisken, før det ble avsunget hymne til lutefiskens ære.  Etter to 
gangers servering, sang og taler var det en god og mett forsamling som ønsket hver-
andre vel hjem!  En god tradisjon var vel «i havn». 

Presidentens lutefisk - tradisjonen tro i Askøy Rotary  
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Nytt om polio 

 

Japans regjering kunngjorde et tilskudd på 4,35 millioner USD for å anskaffe 
essensielle oral poliovaksiner som en del av sin fortsatte støtte til Pakistan 
for sin innsats for polioutrydding. Dette siste tilskuddet skal brukes til an-
skaffelse av 24 millioner  doser vaksine. Det vil gjøre at programmet kan nå 
rundt 21 millioner barn under fem år med fokus på høyrisiko distriktene med 
vedvarende poliovirus-overføring. 
 

Vaksinene skal brukes under vaksinasjonskjøringer som planlegges i 2022, heter 
det i en nyhetsslipp som ble sendt ut her mandag. Ifølge Nasjonal handlingsplan 
(NEAP) 2021-2023 er Polio Porgrammets strategiske mål å permanent avbryte all 
poliovirus-overføring i Pakistan innen utgangen av 2023. Notatene til tilskuddet ble 
signert og vekslet mellom Japans regjering og FNs barnefond (UNICEF), og til-
skuddsavtalen ble signert og utvekslet mellom Japan International Cooperation 
Agency (JICA) og @[68793499001 :274:UNICEF].  
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Årets siste møte i Askøy Rotary Klubb  
ble heldigitalt 

På grunn av coronasituasjonen og fa-
ren for smitte, valgte klubben å ha det 
siste møtet i 2021 digitalt.  Via «teams» 
møtte 12 av klubbens medlemmer 
foran skjermene, der det ble delt  
tanker omkring julen, den generelle 
situasjonen for mange som ikke har det 
så bra i disse tider, pratet om tradi-
sjoner så vel som om Rotary og pro-
sjekter som er i gang.  Usikkerhet er et 
stikkord i denne sammenheng.   
Det var og mye oppmuntring og store 
forventninger til det kommende, nye 
året å spore.  Til slutt ble det i felles-
skap avsunget en ny versjon av jule-
kveldsvisen med coronatekst av Jon 
Niklas Rønning og Trond Hansen før 
medlemmene ønsket hverandre      

           God Jul! 
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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/
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To spennende verv er ledige i Norfo:  

Ledere for Short Term Exchange (Camps)  
 

Det er to ledige verv i Norfos arbeid med ungdomsutveksling med tiltredelse 1. juli 2022: 

Ett verv for administrasjon vedrørende utenlandske deltakere camps i Norge. 

(Inbounds) 

Ett verv for administrasjon vedrørende norske deltakere på camps i utlandet. 

(Outbounds) 

Generelt om ungdomsutvekslingen og om short term camps: 

Ungdomsutveksling er et av Rotarys fem hovedarbeidsområder. Rotary gjør dette i er-

kjennelse av den positive endringen som skjer ved at unge voksne gjennom deltakelse i 

blant annet utvekslingsprogrammer, fremmer fredsarbeid og kulturell forståelse. Derfor 

er det svært meningsfullt å ha verv i denne virksomheten. 

 

Short Term Youth Exchange (sommerleirer/ camps) er en del av Rotary Internationals 

ungdomsutvekslingsprogram. Norsk Rotary Forum (Norfo) er et koordinerende organ for 

arbeidet med ungdomsutvekslingen i Rotary i Norge.  

                                                                                                                                                   

Sommerleirer/Camps et tilbud til ungdom i alderen 15-25 år. Det arrangeres sommerlei-

rer hvert år i de fleste land i Europa, - også i noen land utenfor Europa. Leirene har en 

varighet på ca. 14 dager og arrangeres i skolenes sommerferie.  

Det er klubbene i Rotary som arrangerer leirene – nasjonalt og internasjonalt - og som 

skaffer deltakere. Den enkelte klubb kan sende ut flere ungdommer. Det er ingen kost-

nader for klubben ved å delta i programmet. Barn av rotarianere kan delta.  

 

Ansvar og oppgaver i vervene: 

• Bistå distriktene og klubbene med informasjon om sommerleirene som arrangeres 
i Norge og i utlandet 

• Sørge for at invitasjoner til sommerleirene som arrangeres i utlandet annonseres 
på hjemmesiden til Norsk Rotary Forum og for jevnlig oppdatering av oversikten 

• Bistå med rådgivning til norske klubber som ønsker å arrangere sommerleir  

• Motta søknader om deltakelse på norske sommerleirer fra medarbeidere i det in-
ternasjonale Rotary-systemet og kvalitetssikre søknadene, før de godkjennes og sen-
des til camp-kontakter for de norske sommerleirene 

• Motta og behandle søknader fra norsk ungdom som ønsker å delta på sommerlei-
rer i utlandet 

• Holde kontakt med camp - koordinatorer internasjonalt 

• Bistå med å knytte kontakter mellom ungdommer og camp-arrangører, nasjonalt 

 

 

NORFO NYTT 
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og internasjonalt 

Aktiviteten «Short Term Exchange» er plassert under komiteen for ungdomsutveksling i 

Norsk Rotary Forum, og lederen rapporterer til komiteens leder, som er Multi District 

Youth Exchange officer (MDYEO), Rolf Thingvold, Førde Rotaryklubb, Distrikt 2250.  
 

Søknadsfristen settes til 20. desember 2021. Søknad stiles til Norfo v/leder i Arbeids-

utvalget, men sendes sekretær Johan Østby på e-post j-oestby@online.no  

Søkere bes presisere om søknaden gjelder Outbounds eller Inbounds.  

 

Vil du være med å påvirke Rotarys fremtid i Norge? 
 

Sekretær for Norsk Rotary Forum (Norfo)  
ledig 3-årig verv fra 1. juli 2022 

 
Vi ser etter deg som brenner for Rotary, og som har tid og lyst til å gjøre en verdifull jobb 
i Norfo. Sekretæren i Norfo har en meget viktig rolle i organisasjonen, og er den som har 
god oversikt. Du må ha gode administrative egenskaper, men aller viktigst er det at du er 
glad i mennesker, raus og tålmodig.   

Norfo er et samarbeidsorgan for de seks Rotary-distriktene i Norge, og er underlagt Rota-
ry Internationals bestemmelser for multidistiktsorganer. Norfo ivaretar de fellesoppgaver 
som distriktene har blitt enige om skal løses sentralt. 

Vervet som sekretær vil gi deg svært godt innsyn i rotaryarbeidet i hele landet, god kon-
takt med lederne i alle norske distrikter og i noen grad kontakt med ledere/koordinatorer 
på sonenivå. Vervet er interessant og givende, og har stor betydning for Rotarys arbeid i 
Norge.      

Du vil som sekretær samarbeide tett med Norfos styreleder og leder i Norfos arbeidsut-
valg. Videre er støttekontoret i Zürich, (Club and District Support (CDS)), en viktig samar-
beidspartner.  

 

Arbeidsoppgaver 

Du vil som sekretær utarbeide de fleste av Norfos dokumenter, for eksempel: 

• innkalling til møter  

• oppsett av saklister (etter vurdering av saker som skal eller bør tas til behandling) 

• utredning av saker til behandling  

• innstillinger til vedtak 

• referat fra møter og protokoll fra årsmøter 

• holde oversikt over saker som har vært behandlet, er under behandling eller skal 
behandles i Norfos organer 

• formidling av informasjon til distrikter i samarbeid med leder av kommunikasjonsko-
miteen 

• utarbeidelse av forslag til møteplan for neste Rotary-år 

• stå for all korrespondanse med klubber, CDS og guvernører i forbindelse med tilde-
ling av PHF til fratredende etter treårs verv. 

 
Du må være tilgjengelig på e-post og telefon daglig/ukentlig. Arbeidsmengden varierer i 
løpet av rotaryåret. I perioder med forberedelser og etterarbeide, spesielt av vår- og  
høstmøtet, vil arbeidsmengden være større mens det i andre perioder vil være mindre å 

 

mailto:j-oestby@online.no
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gjøre. I tillegg vil både styret og arbeidsutvalget kunne pålegge deg arbeidsoppgaver. 
 
Det kreves av deg at du har, eller tilegner deg, god kunnskap om Rotary som organisa-
sjon, nasjonalt og internasjonalt. Du bør ha god kompetanse knyttet til utredning og ad-
ministrasjon, samt ha god evne til presisjon i skriftlige framstillinger. 
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
Vervet er ulønnet, men det foreligger et reglement for dekning av utgifter i Norfo. 

Den som tildeles vervet, vil få anledning til å følge møtevirksomheten sammen med av-
troppende sekretær i siste kvartal av Rotary-året 2021-22 før tiltredelse. 

 

Søknadsfristen settes til 20. desember 2021.  

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju med en forberedende gruppe før Norfo  v/
Arbeidsutvalget fatter vedtak om hvem som får tildelt vervet. 

Spørsmål om rollen stilles til leder av Arbeidsutvalget, Ine Barlie på tlf: 911 74 401 eller 
mail: Ine.Barlie@gmail.com   
Søknaden stiles til Norfo v/Arbeidsutvalgets leder, Ine Barlie, per e-post: 
Ine.Barlie@gmail.com 
  

 

 

Eggen Press Trading har siden 2013 levert Rotary-artikler til rotarianere, klubber 

og distrikt. På anmodning fra ledende rotarianere ble vi bedt om å videreføre 

virksomheten som leverandør etter Bislet Trading som var eldste leverandør i 

Norge av Rotary-materiell siden 1986. 

Fra første stund er vi blitt meget godt mottatt. Tilbakemeldingene om ryddighet, 

og rask og god service har vært mange. Vi anstrenger oss for å bli enda bedre. Gå inn på våre nye 

hjemmesider så ser du den betydelige bredden av Rotary-artikler av høyeste kvalitet. Vi postleg-

ger senest dagen etter at bestillinger mottas. 

Nye produkter er på vei inn. Vi skreddersyr selvfølgelig klubb-banner og rollups. 
 
Kolbjørn Eggen 
 

Hjemmeside:  www.eggenpresstrading.no 
E-post:             eggen@eggenpress.no 
Adresse:          Ringåsvn 5, postboks 271, 1601 Fredrikstad 
Tlf:                   +47 414 49 366   

 

  

mailto:Ine.Barlie@gmail.com
mailto:Ine.Barlie@gmail.com
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