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Månedsbrev April 2014 
 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE  7.04.2014 

 

Møteleder: President Synnøve Tverlid. 

 Hun innledet med å være imponert over et usedvanlig godt frammøte, 33 medlemmer 

3 min: v/Arvid Eide 

Arvid hadde invitert 4 kjente personer på middagselskap – Martin Luther King, Aung San Suu Kyi, Bill Gates 

og Robert Baden-Powell. Han refererte kjente utsagn og sitater fra hver av disse berømte personene. 

Baden-Powel er kanskje minst kjente av disse, men hadde en spesiell plass i Arvid’s hjerte som 

speidebevegelsens grunnlegger. Sitatet under er deler av hans siste hilsen; 

 “Men den virkelige veien til lykke er å dele ut lykke til andre mennesker. Prøv å forlate denne verden litt 

bedre enn du fant den, så at du når du engang skal dø, kan dø lykkelig i følelsen av at du i hvert fall ikke har 

kastet bort tiden, men har gjort ditt beste. Vær beredt på denne måten til å leve lykkelig og dø lykkelig – 

hold alltid fast ved speiderløftet du har gitt, selv etter at du ikke lenger er gutt.” 

Dagens tema: Rotaryåret 2014/15 v/ innkommende president Hallvard Mjelde 

Hallvard startet med å informere om den nye verdenspresidenten Gary Huang fra Taiwan sitt motto ”Light 

up Rotary”.  

Veena Gill fra Åsane Rotary klubb er innkommende guvernør for vårt distrikt  

Hallvard gikk så gjennom styresammensetningen i Arna Rotary for 2014/15, og hvilke mål han har for sin 

periode. Komiteenes sammensetning og oppgaver ble presentert. Dette blir opplyst om i egen sak på 

klubbens hjemmeside, og vil ikke bli referert i dette månedsbrevet. 

Noen av kommentarene til programmet er imidlertid gjengitt nedenfor; 

 Det nye styret vil sørge for at medlemmene påminnes om program og hvem som skal ha 3-min like i 

forkant av hvert møte, f.eks ved en SMS og/eller e-post til medlemmene dagen før. Denne 

meldingen skal også informere om ledsagere inviteres til delta i møtet dersom programmet er 

interessant også for disse. Ansvarlig for denne oppgaven ble ”kastet litt opp i luften” under møtet 

uten at ”ballen” landet helt. Aktuelle kandidater er leder for programkomiteen og sekretæren i 

hovedstyret.  

 I forbindelse med gjennomgang av oppgaver tillagt Servicekomiteen opplyste Alferd at et møte er 

berammet om arbeidsoppgaver tilknyttet Sansehagen i uke 16. Mer info vil følge om oppgaver i 

sansehagen etter dette møtet. 

 Bidrag til Rotary Foundation er skattefritt hvis beløpet overstiger 500 kr/år. Et månedlig bidrag på 

50 kr betyr 14 kr redusert skatt og dermed en netto utgift på 36 kr/mnd. Dette kan enkelt 
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arrangeres med Autogiro innbetalt til Norfo. Skjema for registrerning finnes på Norfo’s 

hjemmeside. 

 Konkrete forslag om økt samkvem med naboklubber omfattet å invitere Dale Rotary til å delta på 

skjærgårdsturen med Statsråd Lemkuhl, samt reise rundt til andre klubber for å informere om 

”mønsterklubben vår”. 

 Medlemskomiteen ser gode muligheter for å oppnå målet om 3 nye medlemmer. I den forbindelse 

ble Anne-Britt Hauge som besøkte dagens møte som mulig medlem, spesielt velkommen.  

 Ryla er et godt tiltak for å inkludere ungdom i Rotary virksomhet og evt som grunnlag for 

rekruttering som medlem til en rotary klubb. Denne virksomheten bør derfor ha fokus framover.  

 Langtidsplan for klubbvirksomheten ble etterlyst. Presidenten lovte å presentere en slik plan ved 

utgangen av rotaryåret 2013/14. 

Annen info 

 Torsdag 10. april arrangers minikonsert med Garness på Øyrane kl 20:00. Sveinung oppfordret 

klubbens medlemmer å stille opp iført ARK uniformen (Blå T—skjorte). Forhåndsalg av billetter til 

kirkekonserten 3. mai vil starte denne kvelden. 

 Bjørn Myhren orientere om audition i Ljoshall søndag 23. mars. 4 kandidater deltok og en jury 

velger ut en vinner av talentprisen blant disse. Vil bli offenligjort under kirkekonserten 3. mai 

Lars Hauge ble den heldige vinner i kveldens lotteri!  

Referent:  JWV 

 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   14.04.2014 

3 min: Utgikk 

Ved starten av møtet fortalte presidenten at hun hadde mottatt den triste meldingen om at August døde i 

går. Han hadde vært dårlig en tid og sovnet stille inn. 

Dagens møte var oppsatt som pratemøte og første del ble benyttet til en samtale om August og hans virke i 

klubben og samfunnet. August var arkitekt, utdannet i Skottland og virket som arealplanlegger i Arna 

kommune og Bergen kommune. 

 

Referent:  Audun 
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ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   28.04.2012 

 

Innkommende president Hallvard Mjelde åpna og leia møtet. 

 

Det var ikkje sett opp 3 minuttar. 

 

 

Dagens tema: Programposter mai/juni v/administrasjonskomiteen. 

 

Lars Hauge orienterte på vegne av komiteen om opplegget for kvelden. 

Han foreslo at medlemmene skulle bruke kvelden til å sitje i grupper og drøfte forslag til program for resten 

av rotaryåret. 

Følgjande datoar er fastlagde: 

19. Mai blir det besøk på odontologisk institutt v/ Harald Gjengedal 

26. Mai kjem Ragnar Tesdal og snakkar om Kalfarhuset. 

23.juni er det presidentskifte. 

 
Medlemmene fordelte seg på 4 bord - og kvart bord leverte inn eit ark med ulike forslag. 
 
Annen info: 
Bjørn Myhren orienterte ved oppstarten av møtet om konserten 3. Mai 
Under konserten skal og Talentprisen utdelast. 
Det viser seg at det kan bli vanskeleg å selje alle billettene i år - fordi datoen 3. mai ligg midt i ei langhelg. 
Han etterlyste frivillige til distribusjon av flyers i Ytre Arna.  
Tre melde seg: Lars H., Britt F. I. og Leif Harald. 
 
Alf Tverlid orienterte klubben om at han hadde vore besøk hos Agnar Mikkelsen, som nå er helsemessig 
ferdigbehandla så langt og gler seg til å møte i klubben igjen. 
 
Referent: Leif Harald Kvaale 

 


