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Månedsbrev Mai 2014 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   5.05.2014 

Past president Tord Andersen  leia møtet 
Han åpna møtet med å orientere om dagens program og ønskje foredragshaldarane velkomne 
Han takka og serviceprosjektkomiteen for den flotte konserten på lørdag. 

 
3 min: Ivar Eilertsen  
Hans tema var Rotary International og utviklinga frå trykt materiale til digitalt materiale og Internett.  
Det siste er at vi nå og kan lese Rotary Norden via internett og at Guvernørens månadsbrev  nå og kjem via 
epost. 
Informasjonen vi treng finn vi nå på Rotary.org, Rotary.no og Arna Rotaryklubb sine websider.. 
 

Dagens tema:  Toskedalsstova - orientering ved Rune og Ragnar(far) Trohjell. 

Dagens hovedtema var Toskedalsstova - orientering ved Rune Trohjell og faren Ragnar Trohjell. 
Stova er eit svært gammalt hus som høyrer til på garden deira – som ligg  i Toskedalen på nordspissen av 
Osterøy. Navnet meiner ein kjem frå øya Toska - som i tidlegare tider hadde nær kontakt med Toskedalen. 
I samarbeid med Bergen kommune har dei tidfestes stokkane i stova til å vera hogne på slutten av 1500-
talet. På 1960-talet vart huset teke ned av bestefaren og lagra under tak - noko som gjer at materialene 
framleis er i god stand. 
To gonger etter dette har det vore skrive kontrakt på gjenreisning av stova. 
Garden var i tidlegare tider eigd av Alle Helgenskyrkja og  seinare av  borgermester  Trohjell i Bergen. 
I 1724 fekk dåverande eigar - Johannes Knutson - skøyte på garden. 
Etter utskifting i 1902 vart dei andre gardane i Toskedalen flytta lenger ned i dalen, slik at det nå er berre 
eitt bruk att der den gamle stova ligg. 
 
Nå er det Hordaland Fylkeskommune som har kontakta folket på garden angåande gjenoppbygging av den 
gamle stova. 
Høgskolen i Sør-Trøndelag skal vere med på gjenoppbyggingsarbeidet. 
Total kostnadsrammefor arbeidet er 1,2 millionar. 
Kulturminnefondet, saman med mange private,  har bidrege med midlar til prosjektet. 
I fjor støtta og Arna Rotaryklubb prosjektet med kr. 20.000. 
Ein reknar med å komme i gang med det praktiske arbeidet i løpet av året. 
Til takdekket har ein rekna ut  at ein treng ca. 60 kilo med never. 
Hensikten med restaureringa er å få eit hus der ein kan ta imot interesserte gjester - lag og organisasjonar - 
men og kunna nytte det som bestestove for bebuarane på garden. 
 

Annen info 

Bjørn Myhren takka alle som hadde bidratt innsatsen i samband med konserten på laurdag. Han presiserte 
og at Silje Birkeland Djønne var ein svært verdig vinnar av Talentprisen. 
Sjølv om ein i år har adskilleg større utgifter til arrangementet – både ved at Talentprisen er auka, og ved at 
utgiftene til audition og profesjonell hjelp til utvelging, så kan ein også i år konkludere med eit lite 
overskudd på arangementet.   

 
Referent:  Leif Harald Kvaale 
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Arna Rotary Klubb   Klubbmøte 12.05.14 

 

Ingen 3 minutter i dag. 

 

Presidenten gjennomgikk programmet for mai og juni: 

19.05. Omvisning på nye Odontologen v/ Harald Gjengedal, ledsager er                             

velkommen til å være med. 

26.05. Kalfarhuset v/ Ragnar Tesdal. Ledsager er velkommen til å være med. 

02.06. Ikke oppsatt program enda 

16.06. TRF – komiteen 

23.06. Presidentskifte 

30.06. Områdesatsingen i Ytre Arna. 

 

Møtet i kveld hadde ingen program oppsatt, men siden Langtidsplanen var på agendaen på styremøte 

tidligere på kvelden, bestemte President Synnøve at det kunne være en god sak å gjennomgå for alle 

Rotarymedlemmene. 

Hun gjennomgikk foreslått Langtidsplan på en grei og oversiktlig måte og fikk medlemmene i tale med 

kommentarer og konstruktive innspill. 

 

LANGTIDSPLAN  2014  -  2018 : 

 

Mål:  

Arna Rotary Klubb skal i perioden 2014 – 2018: 

* være organisert på en måte som er hensiktsmessig for å gjennomføre klubbens   

   aktiviteter 

* øke medlemstallet til minimum 55 

Her kom det flere innspill : Hvorfor?  -  Det er for ambisiøst!  -  Antallet bør stå i     samsvar med 

befolkningsøkelsen i Arna  -  Flere kvinner -  Tenke gjennomsnittsalder  -  

   De ulike bedrifter/yrker i Arna skal repr.  - Vi må opprette ”faddere”  -  ….. 

* gjennomføre sosiale tiltak for å beholde det gode miljøet. 
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* videreutvikle etablerte prosjekter 

Kommentarer: Vi må være forsiktig med langtidsprosjekt  pga binding på de kommende styrer  -  Det er 

imidlertid en nødvendighet med langtidsprosjekt  -  Neste år er et vellykket 5 års-prosjekt, Bangladesh, 

gjennomført… 

* gjennomføre en klubbtur minimum hvert andre år (kort eller lang…) 

* gjennomføre lokale og internasjonale prosjekter 

* yte tilskudd til prosjekter som passer klubbens økonomi 

Kommentarer: Tilskudd til prosjekter bør kommuniseres ut til alle medlemmene før det blir aktualisert fra 

styrets side  -  Styret bør også informere medl. når tildeling er gjennomført, og det bør publiseres i f.eks 

Bygdanytt…. 

* Hjemmesider og sosiale nettverk skal brukes som viktigste kommunikasjonkanal internt       og eksternt 

Kommentarer: Hjemmesidene våre må være oppdatert til enhver tid – ARK bør opprette en side på 

Facebook, men definere bruken av den først  -  noen er skeptisk til Facebook, blir vanskelig å 

administrere  -  Viktig at programmet for hver kveld er oppdatert. 

 

 

* Samle dokumentasjon i et tilgjengelig arkiv 

Kommentarer:  Hvis vi skal oppdatere arkivet som et historisk dokument, kan vi samle   og ”binde inn”  

det vi har før digitaliseringen startet. Sammen med boken som kom til 50-års jubileet, har vi da kontroll 

på historien  -  Norsk Rotary Landsarkiv  sier hva som skal tas vare på hvert Rotary-år  -  Forslag om at hver 

President oppsummerer sitt år med de viktigste hendelser  -  Skal vi innføre Årsmøte i ARK ?  -  Det finnes 

en ”billedbok” med info om hvert medlem, som er ajourført fram til år 2000. 

* Årlig øke støtten til TRF 

Kommentar: Vi gir 210 kr pr medlem nå , endre retningslinjer: Halvparten av det vi gir går tilbake til lokale 

prosjekt 

* Sende og ta imot en utvekslingsstudent i løpet av perioden 

* Årlig støtte minimum 1 deltaker på RYLA 

   Kommentar: Må ligge til grunn èn fra vår egen klubb ! 

* Være med og arrangere Round Trip i 2016 eller 2017 

* Arrangere 55 – års jubileumsfest i 2016 

 

Leif Harald kom med forslag om følgende mål som bør være med : 
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1) I løpet av 4 – års perioden skal èn fra vår klubb være representert i Distriktsstyret, og 

2)  - klubben skal nominere en Guvernør. 

John Willy vant vin. 

Ref. Britt Songstad Indrearne 

 

Arna Rotary Klubb   Klubbmøte 19.05.14 

 

 

Dagens tema: Bedriftsbesøk Nye Odontologen 
 

Det var 16 Rotarianere og 3 ledsagere som møtte frem på Årstad ved Nye Odontologen. Tidligere medlem i 

Arna RK, Harald Gjengedal, tok i mot oss og ønsket velkommen. 

 

Først gav Gjengedal en presentasjon av det flotte bygget. Nye Odontologen var er et flott bygg med sterke 

farger. Bygget gir plass til både studenter og ansatte.  

 

Etter å ha presentert tegninger over det flotte bygget og gitt oversikt over de ulike etasjer og avdelinger var 

det tid for omvisning. 

 

Spesielt interessant var det å få se det moderne utstyret som ansatte og studenter nå får benytte. Da 

Odontologen flyttet fra det gamle bygget ved siden av, fikk man ikke ta med seg noe av det gamle utstyret, 

alt var nytt. Det gamle utstyret ble sendt til Afrika og gjør stor nytte for seg der. 

 

Etter en spennende omvisning på de ulike avdelinger avsluttet vi med en liten samling og presidenten 

takket Harald så mye for omvisningen og overrakte en liten blomsterhilsen som takk for oss. 

 

Referent: Synnøve T 
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Referat fra møtet 26. mars 2014 
 

I sin 3-minutt fortalte Lars om 17. mai-feiringen hjemme på Osterøy i sin barndom. 

Alfred fortalte om status for Sansehagen på Helseheimen i Stølsvegen. Det er behov for å lage en ny 

platting, lik den som ble laget i fjor. Med to-tre deltakere noen onsdagskvelder vil mye være gjort. 

Hovedprogram:  

Kalfarhuset Oppfølgingssenter for rusmisbrukere og kriminelle v/ R. Tesdal 

 

Støtte til Kalfarhuset Oppfølgingssenter 

Ragnar Tesdal fra Arna, virksomhetsleder ved Kalfarhuset Oppfølgingssenter, fikk med seg en gave på 

10.000 kroner fra Arna Rotaryklubb etter at han mandag 26. mai hadde orientert klubbens medlemmer om 

oppfølgingssenterets virksomhet. 

Klubbens medlemmer ble meget imponert over den høye faglige standard og det omfattende arbeidet 

senteret yter for straffedømte som skal ut av fengsel etter endt soning og rusmisbrukere som skal skape 

seg et nytt liv uten rus etter endt behandling på institusjon.  

Det er i år 20 år siden Kjell Grønner tok initiativ til og startet oppfølgingssenteret. Da hadde allerede 

Kalfarhuset behandlingssenter vært i virksomhet noen år.  Men problemet var den store tomheten som 

mange straffedømte og rusmisbrukere møtte etter soning og behandling. Oppfølgingssenteret skal gi hjelp 

til å fylle livet med nytt innhold når rusen og kriminaliteten er borte. Det blir gjort på mange måter, blant 

annet gjennom turgruppe, ansvarsgruppe og samlivsgruppe. Det er også et eget kor, kalt Bækkalokket. 

Senteret tilrettelegger for at innsatte kan få feriedager med barna sine. Alt dette tar sikte på å skape god 

opplevelser slik at det skal bli lettere å skape nye liv.  

Klientkontakten starter gjerne i fengselet. Oppfølgingssenteret nyter stor tillit. Ragnar Tesdal har nøkkel til 

fengslet slik at han kan besøke hvem han vil.  

Arbeidet senteret driver nytter. Klientene rapporterer om bedre psykisk helse og nedgang i rus og kriminell 

atferd. 

20-årsjubileet skal markeres med en konsert i Johanneskirken 13. oktober, der blant annet Bækkalokket 

opptrer. 

Referent: Audun 

 

 


