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Guvernørens månedsbrev – august 
 

Vel overstått sommer alle sammen! – selv om noen 
nok nyter ferie ennå. Jeg vet at noen klubber frem-
deles har møte-fri men vi må vel anta at alle er til-
bake i full aktivitet ganske snart. Etter mange må-
neder med korona-restriksjoner er «normale tider» 
rett rundt hjørnet. 
Hver måned vil jeg videre-bringe RI President She-
kar Mehta sitt «tema» for den måneden. August er 

måneden for Medlemskap og nye klubber og for å huske å ta godt 
vare på de medlemmer vi har. «Each One – bring one», sier Mehta, 
eller fornorsket: «Alle medlemmer rekrutterer hvert sitt nye medlem». 
Høres det vanskelig ut? Jeg tror ikke det. Alle har vi blant våre venner, 
naboer eller kollegaer, minst en som kan bli en god rotarianer. Helt  
sikkert! Jeg oppfordrer alle medlemmer til å ta dette som en utfordring i 
år. 
 
Distriktets Medlemsutviklingskomite, med lederen, PDG Tore Ryk-
kel i spissen, er i arbeid med gode ideer som vil kunne hjelpe klubbene 
i sitt arbeid med profilering og rekruttering. I september-utgaven av 
Rotary i Vest vil Tore presentere komiteen sin og si litt mer om hva 
som skjer. Når det gjelder nye klubber i distriktet er mye viktig arbeid 
på gang og dette vil vi informere om etter hvert.  
 

Jeg oppfordrer alle medlemmer til å bruke distriktets hjemme-side 
på https://d2250.rotary.no/ . Her finnes mye nyttig, ikke minst den opp-
daterte Håndboken – og en rekke presentasjoner som kan brukes til 
både ren opplæring og som program på klubbmøter. Dette siste finnes 
under fanen «Biblioteket». 
 
Rotary i Vest er et flott organ for distriktet vårt, og blir lest av mange, 
også utenfor distriktet – og ikke bare av Rotarianere. Jeg oppfordrer 
derfor klubbene til å bidra med stoff. Der er mange «gjengangere» 
blant bidragsyterne, og det er flott. Men vi vet at svært mange av dere 
som ikke bidrar – allikevel har mye dere kunne delt med andre. Det 
være seg både tanker, ideer, og prosjekter. Gjør det! Send noe, stort 
eller lite, helst med fotos, til vår dyktige redaktør Per Ove Askeland 
poaskel@gmail.com. Og glem ikke at vi også har Rotary Norden som 
også gjerne vil ha bidrag fra dere. Norsk redaktør av Rotary Norden er 
Ottar Julsrud julsrud@online.no . 

 
 

https://d2250.rotary.no/
mailto:poaskel@gmail.com
mailto:julsrud@online.no
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Når det gjelder klubbenes tanker om nye prosjekter vil jeg minne dere 
om at Rotaryfondet fra 1 juli har etablert et nytt og syvende fokusområ-
de som man kan søke om Grant-midler til, nemlig «Protecting the En-
vironment». Gå inn på My Rotary > The Rotary Foundation > Our pro-
grams, og les om hvilke muligheter som finnes for prosjekter innenfor 
miljø-aspektet. Jeg vet at mange medlemmer og klubber er opptatt av 
dette, og har etterlyst denne muligheten.  
 
I forrige Rotary i Vest kunne vi lese om 100-års dagen til en spesiell 
Rotarianer i Bergen RK, nemlig den kjente personligheten Jakob 
Skarstein. Han har vært medlem siden 1959! Som de fleste nok har 
fått med seg så gikk Jakob bort nå i august. I den forbindelse har dis-
triktet sendt sine kondolanser til familien og til Bergen RK. 
 
Til slutt, jeg ser frem til en travel høst hvor jeg gleder meg til å treffe 
flest mulig av dere, både i mine klubb-besøk og under distriktskonfe-
ransen i Egersund 24-26 september. 
 
Men aller sist vil jeg minne om at jeg ønsker å være tilgjengelig så 
nøl ikke med å ta kontakt med meg direkte om det er noe jeg kan hjel-
pe med – eller svare på. 
 
 
Hilsen fra Distriktsguvernør Claus 
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Shekhar Mehta  
President 2021-22  
 

Juli 2021  

Jeg ønsker hver av dere og deres familier et godt 
nytt Rotary år! La oss sammen gjøre det til det beste 
året i livet vårt, ved å gjøre det til et år hvor vi vokser 
mer og gjøre mer. La dette være et år med endring-
er, og la oss begynne med vårt medlemskap.  
 

Det er nettopp derfor initiativet Every One, Bring 
One er så viktig. I løpet av dette året oppfordrer jeg deg til å drømme 
om nye måter som Rotary kan utvide sin rekkevidde inn i samfunnet 
ditt på  og dermed inn i verden. Hvis hvert medlem introduserer en ny 
person for Rotary, kan medlemskapet vårt øke til 1,3 millioner innen juli 
2022. Så la oss bare gjøre det!  

Tenk deg endringene vi som Rotary-medlemmer kan gjøre når det er 
så mange flere av oss! Flere mennesker som tar vare på andre, flere 
mennesker som tjener for å endre liv. Tenk på virkningen vi kan ha 
gjennom å vokse mer, gjøre mer. Flere medlemmer vil gjøre det mulig 
for oss å starte større og dristigere serviceprosjekter. Og hver av oss 
kan også fortsette å tjene på våre egne personlige måter og svare på 
behovene i samfunnene våre.  
 

Det fine med Rotary er at service betyr forskjellige ting for  mennesker 
rundt om i verden. Et element derimot, som vi kan innlemme i alle tje-
nestetiltakene våre, er å styrke jenter. Dessverre, selv i dag, møter jen-
ter og unge kvinner uforholdsmessige utfordringer over hele verden. Vi 
har makten til å lede arbeidet for likestilling. Å styrke jenter og unge 
kvinner til å få større tilgang til utdanning, bedre helsevesen, mer sys-
selsetting og likeverd i alle samfunnslag, bør være innebygd i hvert  
Rotary-prosjekt vi lanserer. Jenter er fremtidige ledere, så vi må sørge 
for at vi hjelper dem med å forme fremtiden sin.  
 
 

Den største gaven vi kan få er makten til å berøre et liv,  
å endre og gjøre en forskjell I livets sirkel.  
 

Hvis vi kan nå ut, med vår hånd, hjerte og sjel,  
vil magien begynne å skje. Når hjulet begynner å rulle.  
la oss rulle hjulet sammen  
 

Så hele menneskeheten trives,  

 

 

RI-presidentens budskap for juli     
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Vi har kraften og magien  
Å tjene for å endre liv.  
 
Dette er utfordrende tider, og jeg komplimenterer hver av dine           
anstrengelser for å kjempe mot COVID-19. Ingen utfordring er for stor 
for rotarianere. Jo større utfordring, jo mer lidenskapelig er rotarianer-
ne. Se hva vi kan gjøre når vi tar en enorm utfordring som å utrydde 
polio. Se på de millioner av liv vi forbedrer ved å styrke tilgangen til 
vann, sanitæranlegg og hygiene.  
Se på hva vi gjør hvert år for å fremme fred på steder der det virker 
utenkelig. Våre grunnleggende utdannelses- og leseferdighetspro-
grammer har innvirkning på nasjoner.  
 
La oss i år utfordre oss selv til å gjøre flere slike prosjekter og  
programmer som har nasjonal rekkevidde og innvirkning.  
 
I år, la oss tjene for å endre liv.  

 RI-presidentens budskap for juli     

 

 
Les mer om shekhar Mehta på norsk her:  

 
 Møt Rotarys nye president | Roterende internasjonal  

 
 

Her finner du  artikler og beskrivelser fra venner og  
familier som forteller mer om hvem RI presidenten er. 

https://www.rotary.org/en/meet-rotarys-new-president-shekhar-mehta
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Ettersom vi fokuserer på medlemskap i Rotary denne 
måneden, ber jeg deg om å bidra til å skrive historie i år. 
I mer enn 20 år har medlemsmassen vår ligget på 1,2 
millioner. Rotary er en levende organisasjon med en 116
-årig historie, medlemmer i mer enn 220 land og geogra-
fiske områder, og en rik arv fra arbeid innen polioutryd-
delse og andre humanitære programmer. Rotary har 
endret seg så mye i våre egne og andres liv. Når vi tjener 
for å forandre liv, tror du ikke at Rotary kunne ha en en-
da større innvirkning på verden hvis flere praktiserte 
service above self?  
 

Min visjon er å øke Rotary-medlemskapet til 1,3 millioner  
innen juli 2022, og oppfordringen til handling er enkel: Every One, Bring One. I år 
vil jeg at hver rotarianer og Rotaractor skal introdusere en ny person i klubben sin.  
 

Vi er en medlemsorganisasjon, og medlemmer er vår største ressurs. Det er du 
som bidrar så sjenerøst til The Rotary Foundation. Det er du som drømmer stort 
om å bringe godt til verden gjennom meningsfulle prosjekter. Og selvfølgelig er det 
du som har satt verden på randen til å utrydde polio.  
 

Når vi prioriterer medlemskap i år, la oss fokusere på mangfold ved å nå ut til 
yngre mennesker og spesielt til kvinner. Hver klubb bør feire sine nye medlemmer, 
og hver rotarianer som sponser et medlem vil bli personlig anerkjent av meg. Og 
de som lykkes med å hente inn 25 eller flere medlemmer, vil være en del av vårt 
nye Medlemskapssamfunn.  
 

Selv om vi deler Rotarys gave med andre, la oss sørge for å engasjere disse nye 
medlemmene, for en engasjert rotarianer er en fordel for alltid. Og husk at det er 
like viktig å engasjere våre nåværende medlemmer og beholde dem i klubbene 
våre som å få inn nykommere. La oss også være klare til å danne nye klubber, 
spesielt fleksible. Jeg er veldig bullish på klubber som holder virtuelle eller hybrid-
møter, og satellittklubber og årsaks klubber kan også være svært effektive måter 
for Rotary å vokse på.  
 

Etter hvert som du vokser mer, vil du kunne gjøre mer. La oss fortsette å styrke 
jenter gjennom arbeidet vårt på hvert av fokusområdene. Stipend for jenter, toalet-
ter på skoler, helse- og hygieneopplæring - det er så mye vi kan gjøre. Prosjekter 
med fokus på miljøet tiltrekker seg også interesse over hele verden. Delta i disse 
prosjektene lokalt og internasjonalt for å gjøre denne verden til et bedre sted for 
oss og for alle arter.  
Hver og en av dere er en Rotary-merkeambassadør, og alt det fantastiske arbeidet 
rotarianere rundt om i verden har gjort må deles utenfor Rotary-samfunnet. Bruk 
sosiale medier til å fortelle dine venner, kolleger og slektninger historiene om Ser-
vice Above Self.  
 

Til slutt utfordrer jeg hver klubb i løpet av det kommende året til å planlegge minst 
en Rotary Service Day som vil samle frivillige fra og utenfor Rotary og vil feire og 
vise frem arbeidet til klubben din i lokalsamfunnet ditt. Besøk rotary.org for å finne 
ut mer om alle disse initiativene, sammen med andre måter å arbeide for å forand-
re liv.  

 

 

RI-presidentens budskap for august     
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 RI styret    
 

 

Tradisjonen tro i Bergen Vest  

 

 

 

       Rotary Internasjonalt styre for 2021-2022 

President Shekhar Mehta, president Elect Jennifer Jones, visepresi-
dent Valarie Wafer, kasserer Virpi Honkala, direktører, Jessie Harman, 
Susan C. Howe, Won-Pyo Kim, Urs Klemm, Mahesh Kotbagi,  
Aikaterini Kotsali-Papadimitriou, Peter Kyle, Roger Lhors,  
Kirurg Chi-Tien Liu, Vicki Puliz, Nicki Scott, Julio César A.  
Silva-Santisteban, Katsuhiko Tatsuno, Elizabeth Usovicz, Venkatesh 
Ananthanarayanan og generalsekretær og daglig leder John Hewko 
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Welcome to Rotary International President Shekhar  
Mehta and his wife, Rashi. We look forward to embracing 
your theme: Serve to Change Lives.  
Learn more about the 2021-22 Rotary president:  
               https://on.rotary.org/2ThYhMm 
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Shekhar Mehta  
 

President 2021-22  
Rotary Club of Calcutta-Mahanagar  
Vest-Bengal, India  
 
Mehta, er en regnskapsfører, og er styreleder i 
Skyline Group, et eiendomsutviklingsselskap 
han grunnla. Han er også direktør for Operation 
Eyesight Universal (India), en Canada-basert 
organisasjon.  

 

Mehta har vært aktivt involvert i katastrofeberedskap og er tillits-
mann i ShelterBox, Storbritannia. Etter tsunamien i Indiahavet i 
2004 hjalp han med å bygge nesten 500 hjem for familier som var 
rammet av katastrofen.  
 

Han var pioner i et program som har utført mer enn 1500 livsfor-
andrende hjerteoperasjoner i Sør-Asia. Han er også arkitekten for 
TEACH-programmet, som fremmer leseferdigheter i hele India og 
har nådd tusenvis av skoler.  
 

Han har vært Rotary-medlem siden 1984 og har tjent Rotary som 
direktør, medlem eller leder av flere komiteer, sonekoordinator, 
opplæringsleder, medlem av Rotary Foundation Cadre of Techni-
cal Advisers og distriktsguvernør. Han er også styreleder i Rotary 
Foundation (India).  

 

Mehta har mottatt Rotarys Service Above Self Award og Rotary 
Foundation's Citation for Meritorious Service and Distinguished 
Service Awards.  
 
Han og hans kone, Rashi, er store givere og medlemmer av  
Bequest Society.  

 

Om RI presidenten     
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Rotary International  - Nyheter 

 The National Rotarians World er 
her: Rotary International. 

6. august kl. 17:46  · Evanston, USA  ·  

Gordon R. McInally fra Skottland er valgt til 
Rotary International President for 2023-24 
A 

Ryan Hyland 
 

Gordon R. McInally, medlem av Rotary Club of South 
Queensferry, Lothian, Scotland, er valgt av nominas-
jonskomiteen for presidentembedet i Rotary International til 
president for 2023-24. Han vil bli erklært som nominert  
president den 1. oktober dersom ingen utfordrende  
kandidater har blitt foreslått. 
 
 McInally hyllet Rotarys evne til å tilpasse seg teknologisk  

under COVID-19-pandemien, og sa at tilnærmingen skulle fortsette og kombineres med 
det beste fra vår tidligere praksis når Rotary søker å vokse og øke engasjementet. 
«Vi har lært at det er vilje i lokalsamfunnene til å ta vare på hverandre», sier han, «og vi 
må sørge for at vi oppfordrer folk som nylig har omfavnet begrepet frivillighet, til å bli med 
oss for å la dem fortsette å yte tjeneste.» 
 

McInally sier at toppledernes evne til å kommunisere direkte med klubbmedlemmer på 
nettet vil være en positiv arv etter endringene Rotary har måttet gjøre. Men han legger til: 
«Møter ansikt til ansikt er fortsatt viktig, ettersom de oppmuntrer til større samhandling.» 
 

Den beste måten å øke medlemskapet på er engasjement, ifølge McInally. For å bedre 
støtte klubber, sier han, trenger rotary international, regionale ledere og distriktslag alle å 
engasjere seg med dem. Engasjement gjennom sosiale medier vil forsterke Rotarys  
merkevare og vise frem mulighetene som følger med den. Og han sier at engasjement 
med regjeringer, selskaper og andre organisasjoner vil føre til meningsfulle partnerskap. 
Med bedre engasjement sier McInally: "Vi vil vokse Rotary både gjennom medlemskap og 
i vår evne til å tilby meningsfull service." 
 

Han legger til: "Medlemskap er livsnerven i vår organisasjon. Jeg vil oppfordre til bruk av 
fleksibiliteten som nå er tilgjengelig for å etablere nye klubber som vil appellere til en  
annen demografi. 
 

McInally, utdannet tannkirurgi ved University of Dundee, eide 
og drev sin egen tannlegepraksis i Edinburgh. Han var leder av 
British Paedodontic Society og har hatt ulike akademiske stil-
linger. Han har også vært presbytery eldste, leder av Queens-
ferry Parish Congregational Board, og kommissær for kirkens 
generalforsamling. 
McInally har vært president og visepresident for Rotary Interna-
tional i Storbritannia og Irland siden 1984. Han har også vært 
styremedlem i Rotary International og som medlem eller leder 
av flere komiteer. Han er for tiden rådgiver for Houston Con-
vention Committee 2022 og nestleder i Operations Review 
Committee. 
McInally og hans kone Heather er store givere og velgjørere til 
The Rotary Foundation. De er også medlemmer av Bequest 
Society. 

 

 

 

Les mer på norsk her: Nyheter og funksjoner | Roterende internasjonal 

https://www.facebook.com/nationalrotariansworld/?__cft__%5b0%5d=AZVLw8C2pOjp0J6a19am3MUrn2wkUp08cMlql9lvomUC69ztVxFY10xd_4lNRcSxxptryCr4GgH9jYyjHlF0VPcTkizURyVa_emepyhqUftpW5PDpptn7jCG_rM3V8PsTh0QL74e-zNa7tyyLNVBoIBjfzC7tJZ2zC8UHbitxF3sWQ&__tn__=kC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/rotary/?__cft__%5b0%5d=AZVLw8C2pOjp0J6a19am3MUrn2wkUp08cMlql9lvomUC69ztVxFY10xd_4lNRcSxxptryCr4GgH9jYyjHlF0VPcTkizURyVa_emepyhqUftpW5PDpptn7jCG_rM3V8PsTh0QL74e-zNa7tyyLNVBoIBjfzC7tJZ2zC8UHbitxF3sWQ&__tn__=kC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/nationalrotariansworld/posts/2919479858319262?__cft__%5b0%5d=AZVLw8C2pOjp0J6a19am3MUrn2wkUp08cMlql9lvomUC69ztVxFY10xd_4lNRcSxxptryCr4GgH9jYyjHlF0VPcTkizURyVa_emepyhqUftpW5PDpptn7jCG_rM3V8PsTh0QL74e-zNa7tyyLNVBoIBjfzC7tJZ2zC8UHbitxF3sW
https://www.facebook.com/pages/Evanston-Illinois/105597026140500?__cft__%5b0%5d=AZVLw8C2pOjp0J6a19am3MUrn2wkUp08cMlql9lvomUC69ztVxFY10xd_4lNRcSxxptryCr4GgH9jYyjHlF0VPcTkizURyVa_emepyhqUftpW5PDpptn7jCG_rM3V8PsTh0QL74e-zNa7tyyLNVBoIBjfzC7tJZ2zC8UHbitxF3sWQ&__tn
https://www.rotary.org/en/news-features
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Kjære klubb-presidenter og alle klubb-

medlemmer i distriktet, 
 

Godt Nytt Rotary-år! 
 
Nå er det sommerferie og lite klubb-aktivitet men vi ser alle 
frem til forhåpentligvis et «normalt» år med de vante og go-
de klubb-aktiviteter når vi så starter opp igjen. I mellomtiden 
vil jeg gjerne formidle et par ting. 
 
Nye «ansikter» 
Geir Owe fra SIRC er ny AG2, Kristin Akselberg fra Arna RK 

er ny AG4, og Renate Malm fra Sogndal RK er ny AG6. 
PDG Johannes Hausken fra Sola RK er ny Distriktstrener, og Frank Strand fra 
Åsane RK er ny DICO. Kari Furu, Karmøy RK er ny Distriktskasserer, og Anne 
Margrethe Bendiksen fra Sokndal RK er årets Distriktssekretær.  
Jeg ønsker alle lykke til i sine nye roller! 
 
Håndboken for distriktet 
Håndboken er nå på plass i oppdatert utgave og finnes på distriktets webside. 
Jeg har også lagt den ved her. Jeg håper at alle går igjennom denne ved anled-
ning sånn at man danner seg en oversikt over det man kan finne der. Rapporter 
gjerne feil og mangler til Distriktssekretæren. 
(Distriktets web-side vil være oppdatert innen kort tid). 
 
Distriktskonferansen i Egersund 24-26 september 
Som dere, så håper også jeg, at det kommende Rotary-år gir oss tilbake det gode 
samværet i klubbene og i distriktsammenheng.  
 

Et av disse er DISTRIKTSKONFERANSEN i EGERSUND 24-26 september.  
Temaet for konferansen er «LEV VEL», noe som skulle være passende nå når vi 
alle nok er klar til et normalt liv igjen etter pandemien.  Invitasjon til klubbene med 
påmeldingsdetaljer kommer ut ca. 1 august, men det er allerede nå på tide å set-
te datoene på kalenderen. Det er ofte presidenter og andre tillitsvalgte som deltar 
– men husk at INNBYDELSEN GJELDER ALLE KLUBBMEDLEMMER og vi vil 
ha et flott og variert program som passer hver og en.  
 

Fredag kveld inviteres det til en uformell aften med de «syngende kelnere». Det 
er Egersund Mandsangforening som synger sine «gyldne øyeblikk» mens glir ele-
gant rundt småbordene i sine sjaketter og serverer gode små retter og god drikke! 
Dette vil bli en uforglemmelig aften med gjensyn av mange gode «evergreens». 
Gå ikke glipp av det! 
Lørdag åpner distriktskonferansen med en hilsen fra landets yngste ordfører og 
fortsetter med et variert program med gode foredragsholdere og kåsører, både i 
og utenfor Rotary. Det blir kultur-innslag og annet - men også mye tid til mingling 
Lørdag kveld er det festmiddag med alt som hører til, inkludert musikalske over-
raskelser. 
 

Søndag får vi først ord for dagen av en «folkelig» fengselsprest og senere blir det 
et sprudlende kåseri man vil huske. Konferansen avsluttes ca. kl. 13 søndag etter 

 

Guvernørens sommerbrev     
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distriktets årsmøte.  
 

Blant dem vi vil se og høre er forfatter/journalist/revyartist Arnt Olav Klippenberg, 
rusforsker Sverre Nesvåg, grunder og hotell-eier Eli Laupstad Omdal – for å nev-
ne noen. 
 

Så må vi absolutt ikke glemme ledsagerturen på lørdagen. Dette vil bli en spekta-
kulær «eskursjon» til Sokndal og inkluderer besøk på Sogndalstrand, av mange 
kalt «kystens Røros», hvor der blir rundtur på stedet, besøk på galleri og i gam-
meldags landhandel, samt deilig lunsj på Sogndalstrand Kulturhotell. Turen går 
også til Jøssingfjord som har mye å vise frem. Dagen bringer både kysthistorie fra 
seil og damp, krigshistorie, og bergverkshistorie – og deilig servering. 
Se etter invitasjonen ca. 1 august og nøl ikke med å melde deg på! 
 
Til slutt, jeg vil alltid være tilgjengelig for presidenter og medlemmer. Ta gjerne 
kontakt med meg om det er noe man lurer på. 
 
Så ønsker jeg alle en fortsatt god sommer! 
 
Vennlig hilsen DG Claus 
 
Claus E. Feyling 
District Governor  
D2250 
Phone +47 48001 747 

 

Guvernørens sommerbrev     
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REISEREGNINGER 

Nye rutiner for levering av reiseregninger i D2250 fra 
og med 1.7.2021: 
 
Alle reiseregninger og andre utlegg skal fylles ut på fast-
satte skjema og sendes som via Visma App. 
 

Dersom du ikke allerede har fått installert appen, må du ta 
kontakt med Distriktskasserer Kari Furu, mailadresse  
kari.furu@gmail.com Telefon 95893818. 
 

Oppgi Navn, tlf, mailadr. og fødselsdato.  Du vil få en mail fra Visma 
eAccounting når du er registrert. Appen er enkel å installere på 
mobiltlf. 
 
·   Hvordan scanner app fungerer:  
     https://www.youtube.com/watch?v=hEBi36vxLTw 
 
NB! Bruk av bil: kr 3,50 pr. km med tillegg for passasjer kr 1 pr. km. 
Husk påføring av kontonummer og fødselsnummer.  Distrikts-kasserer 
sørger for attestering og godkjenning fra DG før kontering og  
utbetaling.  
 
Reiseregning skjema lastes ned fra distriktets hjemmeside:  
 
https://d2250.Rotary.no/no/reiseregning  
 
 
Claus E. Feyling 
District Governor  
D2250 
Phone +47 48001 747 
 

    

 

D 2250 Adm. 

mailto:kari.furu@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=hEBi36vxLTw
https://d2250.Rotary.no/no/reiseregning
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 Nye ansikter i viktige roller i distrikt 2250                                                                                
I 
 Rotary roterer vervene, også i distriktet, men de fleste distriktsverv 
er roller som oppnevnes for tre år, selv om noen sitter litt lenger for 
å få «kabalen» til å gå opp. Ved hvert nytt Rotary-år er der derfor nye 
navn og ansikter å se. I det følgende skal vi kort presentere de rolle-
endringer som har skjedd fra 1 juli i år. 

 
 

AG2                                                                                                                                   
Geir Owe er ny assisterende guvernør for de ti klubbene i  
Stavanger og omegn. Geir er ingeniør med en yrkeskarriere 
innen olje og gass, hovedsakelig med prosjekter. Han er char-
termedlem i Øyane Rotary, men har siden flyttet over til  
Stavanger International RC. Geir har erfaring som klubb-
sekretær og har vært president i begge klubber.  Han er aktivt 
medlem i International Fellowship Motorcycling Rotarians 
(IFMR) siden 2005, og var norsk klubbmester i 4 år.  
 

AG4                                                                                                                                   
Kristin Akselberg er ny assisterende guvernør for seks klubber i 
Hordaland.  Hun fyller 50 år nå i august(!), bor i Arna, og har 2 
voksne gutter. Kristin jobber som rådgiver innenfor IKT i Bergen 
kommune. Hun er medlem i Arna Rotary siden oktober 2017, 
president i klubben 2020/2021 Hun har hatt ulike verv i frivillige 
organisasjoner, vært tillitsvalgt og tidligere politisk aktiv. Kristin 
liker å gå på turer i fjellet, være med familie og venner,  synes 
whiskey-smaking er spennende og ser på rugby (med Skott-
land som favoritter). 
 

AG6                                                                                                                                   
Renate Malm er ny assisterende guvernør for de fem klubbene 
i gamle Sogn og Fjordane. Renate har vært medlem i Sogndal 
RK i over 20 år. I en liten klubb som Sogndal er det naturlig å ta 
over ulike verv – hun har vært både president, sekretær og kas-
serer, og hun har vært klubbens «faste» CICO siden klubben 
fikk sin første nettside. På distriktsnivået var hun DICO i en pe-
riode og medlem i TRF-komiteen. Som pensjonist har hun tid 
og anledning til å pleie et tidligere yrke som hobby: Gründer-
rådgiver og investor i nye bedrifter. Målet er ikke å cashe ut, 
men å skape arbeidsplasser – en spennende samfunnsoppga-
ve i Rotarys ånd. Renate sier hun er medlem i Rotary fordi or-

ganisasjonen fører sammen mennesker med sammenfallende verdier uten å være ideo-
logisk. Det er lett å enes om fokusområdene i Rotary-stiftelsen, og programmene i RI bi-
drar til det verdensomspennende fellesskapet som er Rotarys mål. Renate synes at Ro-
tary er en viktig plattform for givende kontakter i hele verden. Når det gjelder vårt distrikt, 
var hun ukependler til Bergen i flere år og bodde ett år i Haugesund. Hun er veldig takk-
nemlig for at hun fikk lov til å være «langtidsgjest» i Bergen Syd og i Karmsund RK. Med-
lemskapet i Rotary gjør det mulig for en innflytter å bli kjent med både mennesker og ste-
det på en spesielt interessant måte – et stort privilegium, sier Renate. 
 

Distriktstrener  (DT)                                                                                                                                                  
PDG Johannes Hausken er Distriktstrener og har således «overoppsynet» med kurs og 
opplæring i distriktet.  Han bor på Sola, er økonomiutdannet ved BI og ved Harvard Busi-

 

D 2250 Adm. 

 DG Claus Feyling 
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ness School. I 27 år var han i hovedledelsen i olje-
selskapet Elf. Johannes har vært medlem av Sola RK siden 
1988 og President i 2005/2006. I distriktet vil Johannes 
være kjent av mange allerede som distriktsguvernør i Rotary
-året 2012/2013. Han har i en årrekke vært medlem i distrik-
tets TRF komite, og var leder der (DRFC) i perioden 2017-
2019. I tillegg til å være distriktstrener er Johannes også dis-
triktets Paul Harris Society Coordinator. Johannes er selv 
PHS medlem og han har over tid vært en viktig personlig 
bidragsyter til Rotaryfondet. Johannes er hedret med hele 
syv Paul Harris, er Sustaining Member fra 2019 og Every 
Rotarian Every Year (EREY) fra 2019. 
 
 
Distriktskasserer (DK)                                                                                                       
Kari Furu er Distriktskasserer for inneværende Rotary-år - 
og for det neste. Hun bor i Kopervik og er medlem i Karmøy 
Rotaryklubb. Er nå pensjonist men var tidligere regnskaps-
sjef i Helse Fonna. Kari var også distriktskasserer i 2019/20. 
Distriktet har fra dette Rotary-året etablert et nytt system ved 
at man nå skal føre sitt eget regnskap på Visma  
e-Accounting i stedet for å bruke eksternt regnskapsbyrå. 
En annen endring er at distriktskasserer nå er en rullerende 
rolle som sitter i perioder på tre år – til erstatning for den tid-
ligere ordningen hvor den enkelte distriktsguvernør opp-
nevnte en kasserer for sitt guvernør år. I fremtiden vil man 
altså sikre bedre kontinuitet og erfaringsoverføring for  
kasserer-rollen. Kari har vært en vesentlig ressurs i denne 
overgangsprosessen og vi er svært glade for at hun igjen 
påtok seg vervet som distriktskasserer for å «kjøre inn» de 
nye rutinene. 
 

Distriktssekretær (DS)                                                                                                                              
Anne Margrethe Bendiksen er Distriktssekretær for innevæ-
rende Rotary-år og kommer fra samme klubb som distrikts-
guvernøren, nemlig Sokndal RK, helt sør i Rogaland, og den 
sydligste klubben i distriktet vår. Hun trives godt som med-
lem i Sokndal Rotary klubb hvor hun har vært president, og 
ellers har hatt en rekke komiteleder-roller. Sammen med sin 
mann, Tore Henning, driver hun en reise og tur-geskjeft som 
heter Annetur AS, og som tilbyr busstransport og guidetje-
nester i tillegg til organisering av turer og arrangement for 
bedrifter, pensjonistgrupper, korps, lag/foreninger og skole-
klasser eller andre som trenger et avbrekk i hverdagen.  
Annetur har komfortable busser og organiserer også påmel-

dingsturer med fly og båt. Pga covid-19 har det vært lite å gjøre, men vi ser framover og 
håper vi snart er i full gang igjen, sier hun. Avslutningsvis sier Anne Margrethe at på friti-
den koser hun seg med håndarbeid eller en god bok og setter også stor pris på å være 
sammen med barn, svigerbarn og barnebarn, og ikke minst når de kan være sammen på 
familielandstedet Fiskervik på Eigerøy utenfor Egersund. 
 

DICO                                                                                                                                                                          
Frank Strand har overtatt som distriktets leder når det gjelder internett og digitale  
tjenester, nemlig rollen som DICO (District Internet Communication Officer). Frank bor i 
Bergen og har vært medlem i Åsane Rotary siden 2017. Han er  

 

D 2250 Adm. 
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utdannet Maskin-ingeniør, med tilleggsutdannelse i Be-
driftsøkonomi og Ledelse. Interessene er sang/musikk og  
aktiviteter som sykling, ski og fjellturer.  
Frank har en spesiell turvenn i sin datters hund som trenger mye 
mosjon, og noen ganger er barnebarna med. Yrkeskarrieren inne-
holder 40 år med mye reising og arbeid innen Media, Skipsutstyr 
og Subsea, der oppgavene har vært personalledelse, produksjon, 
HMSK, markedsføring og økonomi.  
I tillegg til å være DICO er Frank også President i Åsane RK i det 
inneværende Rotary-året.  

 

  

 D 2250 Adm. 

 

Arbeidet med en TV-aksjon for en  
Polio-fri verden er avsluttet  

 

Et ekstraordinært årsmøte i Norsk Rotary Forum (Norfo) 25. juni 2021 fastslo at 
det ikke er grunnlag for å fortsette arbeidet med å få tildelt TV-aksjonen og beslut-
tet at alt arbeid med TV-aksjonen skulle avsluttes. Prosjektet ville vært svært om-
fattende og være avhengig av entusiasme og villighet i medlemsmassen. Distrikte-
ne hadde derfor på forhånd bestemt at medlemmene, gjennom årsmøtene, måtte 
ha det siste ord. I fem distrikter var det et overveldende flertall for en TV-aksjon, 
men ett distrikt oppnådde ikke flertall på sitt årsmøte. Dermed var forutsetningen 
om at alle norske distrikter måtte slutte seg til arbeidet, ikke oppfylt. Dette har man 
altså måtte ta konsekvensen av, og arbeidet ble dermed avsluttet. 

 

Mange personer har vært involvert i forberedelse-
ne. Initiativet kom fra Lørenskog Rotaryklubb i dis-
trikt 2260. En interimkomité gjorde et omfattende 
arbeid som ga grunnlag for å starte en søknads-
prosess. Det ble etablert en styringsgruppe og 
faggrupper under denne. Videre ble det utlyst en 
prosjektlederstilling for søknadsprosessen, og vår 
egen Rolf Thingvold fra Førde RK ble utpekt til 
rollen, etter en omfattende runde med mange  
gode kandidater. 

 

Kan vi prøve igjen? En TV-aksjon er en effektiv måte å samle inn penger på til et 
verdig, godt og «markedsførbart» formål. Selv om det fremdeles vil kreve adskillig 
innsats og fondsmidler fra Rotary for å kunne avslutte kampanjen om en Polio-fri 
verden, så vil etter hvert Polio-aksjonen gå over i en ny fase. Skulle vi starte arbei-
det på nytt til neste år, vil et realistisk tidspunkt for å bli tildelt en TV-aksjon, ligge 
minst tre-fire år fremover i tid, og Polio-saken vil da antagelig være en mindre ak-
tuell kandidat til aksjonen - enn den ville vært i 2022. Så svaret er, antagelig, nei. 
 
Jeg vil takke klubbene og medlemmene i distriktet vårt for all interesse og velvilje 
som er vist siden vi lanserte ideen om TV-aksjon for en Polio-fri verden. 
 
                                          Distriktsguvernør Claus E. Feyling 
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Presidentskifte i Gandsfjord Rotaryklubb 
 

Endelig kunne klubben igjen invitere medlemmer med følge til samling. 
Dermed ble sommer-
avslutning med president-
skifte avholdt 16. juni 2021 i 
Kulturbruket på øya Bru, 
landfast gjennom Byfjord-
tunnellen fra Stavanger.  
 

Avtroppende president Ståle 
Hatteland (til venstre) over-
rakte høytidelig kjede og 
lykkønskninger til på-
troppende president Kjetil 
Galta. Han satser på at et 
normalt Rotary-år kan starte 
til høsten med program, mø-
ter og sosiale aktiviteter.  
 

På grunn av Corona-
situasjonen ble klubbens 50- 
årsdag 14. april ikke markert 
- det skal tas igjen!  
 

Kvelden forløp med gjen-
synsglede og samtaler,  
reflekterte innlegg på vers 
ved medlem PDG Christin 
Sagen Landmark, og kjente 
viser med gitarspill av med-
lem Bjørn Arvesen. 
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Sommeravslutning i Kopervik Rk den 25.juni 
 

Tekst og bilder av Bjørn Rismyhr AG3                  
 
Etter en lang tid med nettmøter arrangerte Kopervik Rk også 
denne gang sin sommeravslutning med hageselskap i flotte 
omgivelser hos Thor Elias Sandvig (rotarianer siden 1984). 
Denne sommerfesten er alltid like populær, men var denne 
gangen ekstra forløsende etter pandemiens husarrest. 

Thor Elias Sandvig, Kopervik Rk stiller alltid opp for klubben 
sin enten det er med egen hage, i kjøkkengjengen, eller som 
regnskapsfører. 
 

Guvernør Jostein Osnes og AG3 Bjørn Rismyhr var med som 
inviterte gjester. 
Det ble servert god grillmat av ulikt slag av klubbens  
profesjonelle kjøkkengjeng. God drikke hørte til. Sommervær 
var bestilt og ble levert med sol og fin temperatur til langt ut-
over kvelden.  
 

Et høydepunkt var utdelingen av Paul Harris Fellow til klub-
bens festgeneral og president for 2019-20 Christopher 
Townsend. Utdelingen ble foretatt av avtroppende president 
Dag Haaland og påtroppende president Jan Nicolaysen. 
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Avtroppende 
president 
Dag Haaland 
(t.v),  PHF 
mottaker 

Christopher Townsend og påtrop-
pende president Jan Nicolaysen (t.h) 
 
 

 

Guvernør Jostein Osnes stilte seg i 
rekken av gratulantene 
 
 
 

Så er det som-
merferie. Og vi 
kan alle glede 
oss til en høst 
med mange 
spennende 
møter i klub-
bene der vi 
kan treffe 
hverandre  
fysisk. 
  
 

Her er kjøkkengjengen i fint driv 

En stolt og verdig PHF mottaker 
Christopher Townsend 
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Sokndal Rotary klubb hedrer vikinghelten Orvar Odd 
 

Lokale ildsjeler har gjort Oddsfjellet mer fremkommelig: Magiske piler er satt opp 
på toppen, og stien som er sikret med kjettinger og trappetrinn, ble avduket på  
Orvar Odds gravsted 17.juli 2021 
 
Medlemmer fra Sokndal Rotary klubb er med på åpningen av 
stien opp til Oddsfjell og har bidratt med en flott benk som har 
rotaryhjulet i ryggen. Her kan man sitte på toppen av fjellet og 
nyte den fantastiske utsikten over havet. Til venstre kan man 
se Listalandet og mot høyre ser vi det mytiske fjellet Hådyr 

som er en karakteristisk 
fjellnut, med en stor hvit 
flekk og som fra gammel 
tid har vært et kjenne-
merke for folk som har 
ferdes langs kysten her.  
 
Sagaen om Orvar - Odd  
etter en Islandsk saga. 
Odd sine foreldre var fra Ramstad i Nærøy i Nord-
Trøndelag, men Odd var født på vei til Vika, landet 
rundt Oslofjorden. Da fødselen nærmet seg gikk de i 
land i Sokndal og tok inn hos Ingjald på Berrjod, som 
fikk gutten til oppfostring når foreldrene dro videre.  
Odd eide en hest som het Fakse, og som han var 
veldig glad i, men ei trollkjerring spådde at denne 
hesten skulle bli Odd sin bane. For at dette ikke  
skulle skje, slo han hesten ihjel og grov den ned ved 
et tjern på garden som den dag i dag heter Fakset-
jødnå.  
 

Som voksen drar Odd og fosterbroren Åsmund først 
til Ramsta hvor Odd får de tre magiske pilene Gu-
segavene. Så dro Odd ut i viking og var borte i 
mange år. Som eldre mann fikk han hjemlengsel og 
fikk lyst til å se igjen sin fødeplass og dro hjem til 
Berrjod. Ved Faksetjødnå fikk han se hodeskallen av 
en hest, og kom til å tenke på Fakse. Han sparket 
etter skallen, men med det samme kom en orm ut av 
den og hogget han i foten. Dette ble Odds bane. Før 
han døde sa han at han ville bli begravd på et sted 
han kunne høre hanegal, klokkeslag og havet. Like 
øst for Nesvåg stuper et bratt fjell rett i sjøen. Dette 
heter Oddsfjellet. På toppen er det rester etter en 
gravhaug. Her forteller sagaen at Odd er gravlagt. 
 
Idrettsforeningen Odd ble, som en av landets første 
idrettsforeninger, etablert i 1885 og er i dag landets 
eldste. Det var industrimannen Ragnvald Blakstad 
som fremmet forslaget om at den nye idrettsforening-
en i Skien skulle hete Odd etter den norrøne sagn-
helten Orvar-Odd den fantastisk og suksessrike 

 

 

Stor fest da Oddstien ble åpnet 

Deltaker fra Sokndal Rotary klub ved benken 
klubben har gitt i gave. Fra venstre: Tore Hen-
ning Bendiksen, Jorunn Fjermestad,  Anne Mar-
grethe Bendiksen, President Toril Røyland,  
Reidar Borsheim, Guvernør Claus Erik Feyling 
og Nils Reidar Aamodt.  

Forts.neste side 
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sagnhelten som hadde tre magiske piler. Pilene hadde den egenskapen at de alltid traff 
blink og deretter vendte tilbake til eieren – til Odd.  
 
Morsomt er det å tenke på at samtidig som stien til Oddsfjell ble åpnet så spilte Viking og 
Odd fotballkamp hvor Odd vant. 
 

Odd fra Sokndal har satt spor etter seg over hele Europa. I Stockholm bærer en sentral 
gate hans navn. Forfatter Arnt Olav Klippenberg har skrevet tre bøker om Orvar Odd. 

 

Toril Røyland 
President,  

Sokndal Rotary klubb 

Rotary iverksetter tiltak som svar på pandemien når klubbene våre støtter 
COVID-19-vaksinasjon og fortsetter forebyggende arbeid rundt om i verden. 
 
Ved å utnytte flere tiår med erfaring med å bringe polio til randen av utryddelse, hjelper 
rotary medlemmer over hele verden helsemyndighetene med å kommunisere livreddende 
informasjon om COVID-19 og vaksinasjon, bekjempe feilinformasjon, støtte rettferdig og 
lik tilgang til vaksiner og dempe spredningen av viruset ved å donere beskyttelsesutstyr 
og andre forsyninger til klinikker og sykehus som er under belastning. 
 
 

Les flere artikler på norsk her:   
 
Roterende reagerer på COVID-19-| Roterende internasjonal (rotary.org)  

På veg mot toppen av Oddsfjell  

Fantastisk utsikt fra toppen mot  
Hådyr i nord 

 

https://www.rotary.org/en/rotary-responds-covid-19
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 Endring i fordeling av klubbene innen AG-områdene 4 og 5. 
 
Distriktet mottok i vår et innspill om en mer logisk fordeling av klubbene i Vestland / 
Bergens-distriktet. Forslaget var at alle klubbene som tilhører Hordaland/Vestland i 
disse to områdene, utenom klubbene i Bergen kommune, blir samlet i AG-4, og at 
alle klubbene i Bergen kommune blir samlet i AG-5. 
 
Distriktsstyret syntes det var en god ide og en slik inndeling fremstår mer logisk 
enn den tidligere inndeling. Forslaget har vært ute på høring og samtlige klubber i 
AG4 og AG5 har vært positiv eller nøytral til endringen. Ingen klubber har hatt inn-
sigelser eller negative kommentarer. 
Følgelig ble forslaget vedtatt i Distriktsstyret 12 august og endringen vil skje med 
umiddelbar virking. 
 

Vi noterer at endringen medfører at AG4 Kristin Akselberg fra Arna RK nå vil være 
AG i et område som ikke omfatter hennes eget AG område. Dette er vurdert og 
verken styret eller Arna RK ser noen slags problemer med det. 
 
Den nye klubb-fordelingen i AG-områdene er: 
 

 
 

AG-4 Vestland  AG-5 Bergen 

Askøy RK (tidl. AG5)  Arna RK (tidl. AG4) 

Askøy Fenring RK (tidl. AG5)  Bergen RK 

Kvam RK  Bergen Sydvesten RK 

Nordhordland RK  Bergen Vest RK 

Os RK  Bergenhus RK 

Sotra RK (tidl. AG5)  Torgalmenningen RK 

Voss RK  Åsane RK (tidl. AG4) 

     7 klubber         7 klubber 
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Jakob Skarstein er død 
 

Den tidligere journalisten, programlederen og rotarianeren sovnet fredag  
ettermiddag (6. august) stille inn med familien rundt seg. 

Jakob Skarstein var en  bauta i Bergen Rotary Klubb. Han fylte 100 år den 7. juni 
i år.  Han ble  medlem av Bergen Rotary Klubb i 1959 og var President i 1976-
1977.   
I 1979 var han en av de to initiativtagerne til etableringen av Askøy Rotary Klubb.  
En klubb som hadde gleden av hans besøk ved flere anledninger.  Seinest ved 35 
års jubileet.  Ved klubbens 40 års jubileums  markering i 2020 skrev han en flott 
hilsen - på rim. 
Jakob Skarstein har alltid tatt godt vare på Rotarys idealer, «Service above self», 
høy etisk standard og vennskap på tvers av alle grenser i videste forstand.   I til-
legg til Kongens Fortjenestemedalje og en rekke priser og hederstegn har Jakob 
også fått Paul Harris Fellow med safir 

 

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 
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