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Månedsbrev juni 2014 
 

Møteleder: Presidenten 

3 min:  

ingen 

Dagens tema: Moldova prosjektet v/Nils Fredrik Nilsen 
Foredragsholderen fra Osterøy begynte sin yrkeskarriære som bussjåfør på 60 tallet. Han gikk over til å bli  

langtransportsjåfør tidlig på 70-tallet med fersk fisk som last til ulike land sørover i Europa. Han startet eget 

transportfirma i 1978 og gikk i kompaniskap med Stie Transport (seinere Bring)  i 1981. Dette var samtidig 

med starten på gullalderen for lakseeksporten fra Norge (nå 1 million tonn årlig). I denne perioden 

etablerte han et godt kontaktnett langs veiene ut i Europa. 

Tidlig på 90-tallet ble han kontaktet av Vevle om å delta i et prosjekt med hjelpesendinger til den tidligere 

sovjetstaten Moldova som er et svært fattig land inneklemt mellom Romania og Ukraina (4-4,5 mill 

innbyggere). Forløperen til dette var hjelpesendinger av klær og mat til Romania som startet rundt 1990 av 

organisasjoner på Østlandet og i Nord Hordaland.  Nils Fredrik ble etter hvert overtalt til å delta i disse 

hjelpesendingene og dro til Moldova med den første last med klær i 1996. Lasten med klær ble utlevert 

rundt om i landsbyer der hjelpesendingene ble godt mottatt, men ikke ufarlig for transportørene. De som 

ikkje fikk banankasse med innhold kunne bli sinte og aggressive. Etter hvert ble det mange land som bidro 

med tilsvarende hjelpesendinger som bl. a resulterte i at moldoviske myndigheter  stoppet gaver med 

brukte klær. Kun nye og ubrukte skulle bli tatt imot fra utenlandske givere. Nils Fredrik fortalte korrupsjon 

var svært utbredt der tollere måtte bestikkes med både penger og varer for å slippe hjelpesendinger inn i 

landet. 

Tilstedeværelsen i Moldova gjennom hjelpesendingene av klær ga giverne også innsikt i annen elendighet i 

landet. Synslidelser var svært utbredt. De blinde og svaksynte var nærmest utstedte av samfunnet og fikk 

heller ingen skolegang. Sannsynlige årsaker til den høye frekvens av synshemming i Moldova er nærhet til 

Tjernobyl og ukunne om virkning av tobakk og alkohol under svangerskap. 

Nytt fokus for organisasjonen Hjelp Moldova ble derfor tiltak for hjelpe blinde og svaksynte. I dag er det 

etablert et eget synssenter på et sjukehus i hovedstaden med 5 ansatte som driver med blant annet 

opplæring av blinde. Hjelpesendingene nå består av mest medisinsk utstyr og hjelpemidler for blidne og 

svaksynte. Briller og brukte Fako maskiner som  nyttes ved grå stær operasjoner er utstyr som blir sendt frå 

Norge. Brukte leseTV som nytt koster 30-40.000 kr er også utstyr som blir gitt. Nils Fredrik berømmet 

Hjelpemiddelsentralen som en sentral samarbeidspartner med tilgang til mye brukt og godt utstyr. Hjelp 

Moldova er avhengig av innsamlede midler, mest fra private givere, men UD finansierer nå et treårig 

hjelpeprosjekt der 63 elever med synshemmelser får en høyere utdannelse. 

Nils Fredrik var klar på at midler som går gjennom organisasjonen Hjelp Moldova kommer de trengende til 

gode. Dette på tross av mye korrupsjon i landet. 
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Annen Info 

 Bløtkake  og marsipankake som ble servert i møtet var en gave fra Hans Askeland som 

feiret sin 70-års dag hjemme dagen før (dagen er 5 juni). Klubben takker for gode kaker og 

hilser jubilanten med blomsterhilsen. 

 Presidenten opplyste at vår fadderklubb Bergen Rotary Klubb har 60 års jubileum i år. Arna 

Rotary har gått sammen med andre klubber i distriktet om å gi en Shelterboks som 

jubileumsgave. 

 Presidenten hadde nylig hatt et hyggelig besøk av distriktguvenøren som hadde overrakt en 

First Class Rotary pris som en særlig utmerkelse til Arna Rotary for året 2013-2014. Vi er 

eneste klubb i distriktet som har fått denne utmerkelsen. Se nedenfor. 

 

 Alfred Nyheim informerte om god og effektiv dugnad i sansehagen onsdagen før. To bed 

ble ryddet ugras og beplantet med nye flotte blomster. Behov for to øker etter pinshelga. 

Først av disse berammet il 11. juni kl 18:00. 

 Vidar Skistad minnet om klubbtur om bord i Statsråd Lehmkul kommede onsdag. Anbefaler 

frammøte like etter 16:45 da turen er full booket.  

Dagens vinvinner var fra Osterøy 

Referent  

JWV 
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Referat fra møtet mandag 16. juni 2014 

 

Presidenten ledet møtet og leste takkebrev fra elevene på Garnes skole som har fått 20.000 kroner i støtte 

fra klubben til sitt legorobotprosjekt. 

Kveldens hovedprogram var ved TRF-komiteen og hadde to deltemaer: sykehuset i Bangladesh og et mulig 

nytt prosjekt ved asylmottaket i Ytre Arna. 

Bangladesh: Komiteleder Ove uttrykte stor beundring av sykehusets eget nøyaktige dokumentasjon av 

behandling og deres rapporteringsrutiner. Rapporten for siste år viser at 400 pasienter ved sykehuset har 

fått dekket hele eller deler av kostnaden med legekonsultasjon og sykehusbehandling. Ved sykehusets 

uteklinikk var det 1.100 pasienter som hadde fått slik hjelp. Ved forholdsvis små midler kan det utrettes 

store ting, konkluderte Ove. 

Dr. Ottar Hope ved Haraldsplass diakonale sykehus, som er klubben sin kontaktmann overfor sykehuset i 

Bangladesh, fortalte fra sine to siste besøk ved sykehuset, i høst og i vår. Han kom inn på konkrete skjebner 

og holdninger som kunne gjøre effektiv behandling vanskelig. En ung kvinne fikk påvist hjertefeil, som trolig 

var medfødt, og det reagerte hennes svigerforeldre negativt på. Ottar fortalte også om en mann som var 

blitt lam etter å ha falt ned fra et tre under høsting av panblader, som brukes som snus i Bangladesh. 

Mannen er nå i ferd med å starte et nytt liv som handelsmann i sin landsby med salg av te og kjeks fra 

kiosken innredet i svigermors kjøkken.  

En ny legefamilie fra Norge er nå reist til Bangladesh for å tjenestegjøre ved sykehuset. Gerd Eli og Hallgeir 

Håland er reist t sammen med sine to barn. Hallgeir er psykiater og under et besøk i en landsby spurte de 

om det var noen barn som var litt annerledes i landsbyen. De kom frem med et lite barn og Hallgeir tok det 

på fanget mens han snakket med foreldrene. Han spurte om barnet fikk noen oppfølging. Svaret han fikk 

var tankevekkende: Dere tok barnet på fanget. Legene her vil ikke ta i det. Det er en del ugjort når det 

gjelder omsorgen for psykisk utviklingshemmede i Bangladesh, konkluderte Ottar Hope.  

Ove opplyste at dersom det var interesse for det i klubben, kan Ottar være reiseleder for en tur til 

Bangladesh. Beste tid på året er februar/mars og det kan bli i 2015 eller 2016. 

Asylmottaket i Ytre Arna:  

Presidenten har gitt TRF-komiteen i oppdrag å finne et nytt prosjekt knyttet til asylmottaket. Komiteen har 

derfor vært i kontakt med lederen ved mottaket, Anpuchelva Mahesan. Han er fra Sri Lanka, men har bodd 

i Norge i 30 år. 

Mahesan fortalte på klubbmøtet at en tredjedel av beboerne på asylmottaket har fått innvilget asyl i Norge 

og venter nå på å bli bosatt i en norsk kommune. Det kan ofte bli en lang ventetid på flere år. Om lag 60 

beboere på mottaket er i denne situasjonen. Det er særlig denne gruppen det kan være aktuelt for klubben 

å starte et prosjekt i forhold til. Det er to like tiltak som har vært drøftet. Våre nye landsmenn trenger å 

lære mer om det norske samfunnet. Særlig har de behov for å bli kjent på norske arbeidsplasser. Klubben 

kan bruke sine kontakter for å være en døråpner for dem slik at de får innblikk i norsk næringsliv og blir mer 

kjent med norsk arbeidsliv, ikke minst innen bedrifter som driver i helse, bygging, bilverksteder og renhold.  
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Den andre muligheten går på å ordne med datakurs. Mahesan påpekte at mye av kontakten mellom den 

enkelte og samfunnet i dag går via data. For å bli bedre på dette, trenger beboerne på asylmottaket bedre 

kunnskaper og ferdigheter i data og samfunnskunnskap.  

Ove sa at klubben nå må diskutere hvilket av disse prosjektene vi skal satse på. 

Annet: Vår utvekslingsstudent fra Canada for noen år tilbake besøkte klubben denne kvelden. Hun fortalte 

at hun nå skal begynne på medisinstudier i Vancouver. Det var et hyggelig gjensyn. 

Referent: Audun 

 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   23.06.14 

President Synnøve ønskte velkommen til sitt siste møte som president. 

3 min:  

Jon Heimset hadde 3-minuttar, og han snakka om om all nauda og det store hjelpebehovet som er i verda i 

2014. 

Meldingar: 

Hans takka for blomar til 70-årsdagen sin. 

Alfred orienterte om gjenståande arbeid i Sansehagen. Neste dugnad blir onsdag 25.06.14. 

 

Anne Britt Hauge blei så teken opp som nytt medlem i Arna Rotary Klubb. Ho er sjukepleiar og jobbar i 
Forvaltningstenesta i Bergen Kommune, avdeling Fana og Ytrebygda. Dessutan har ho nettopp starta opp, 
og driv, eit senter for palliative kreftpasientar i Bergen Kommune.    
Ho blei presentert av fadder Ingeborg Eliassen. 

 

Hovedposten på programmet denne dagen var presidentskifte. 
Før ho overlet kjedet til den nye presidenten, oppsummerte Synnøve sitt presidentår, 2013 – 2014. Det har 

vore eit aktivt år for Arna Rotary Klubb, og resultatet av det er blant anna at vi har kunna gi over 200.000 

kroner til gode føremål, både lokale og globale. 

Etter orienteringa takka Synnøve Tverrlid for seg og overlet presidentkjedet til Hallvard Mjelde, den nye 

presidenten for rotaryåret 2014 – 2015. Han takka for tilliten og presenterte styret sitt. Han snakka og litt 

om programmet for oppstarten av året, men ville komma nærare tilbake med programmet seinare. 
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Bilder frå møtet: 

 

 

 

 

                                                             



 ARNA ROTARY KLUBB Charterdato: 23.10.1961  

Månedsbrev_2014_06_juni_juni 

 

 

 

Annen info 

 

Referent:  Ingeborg Eliassen 

 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   30.06.14 

3 min: Trond Holm 

Temaet var stortingsrepresentanter som ikke vart renominet og måtte finne seg anna arbeid. 

Han er i liknande situasjon etter at han slutta som direktør i Kverneland. Nå er han i markedet etter ny jobb - etter at 

han har gjort unna ferien. 

 

Dagens tema:  Yrkesforedrag ved Darran Hammersland White 

Darran kom til Norge for ca. 10  år sidan. Er gift med Hege og arbeider i Scantrol. 

Firmaet vart etablert i 1988 og har kontor i Sandviken.  

Dei arbeider med installasjon og support av spesialutstyr til supplybåter, havforskningsbåter, store 

fiskebåter og seismiske båtar.  

Eit av produkta deira er LARS control system – eit elektronisk system som held båten på eksakt samme 

punkt - sjølv i hardt vêr. 

Andre produkt er store vinsjar f.eks til sleping av båtar, store kranar, system til å leggje kablar på havbotn, 

styring av trål og lignende. 

Dei satsar på lokale leverandørar til komponenter dei treng. 

Firmaet brukar mange ressursar på markedsføring - i offshoremagasin  og på offshoremesser over heile 

verda. 

Store kundene er bl.a. Kongsberg Evotec, Protea, Abas lifting osv. 

Største omsetning er innen offshore, men samtidig er forskning svært viktig . I "dårlege " tider fokuserer dei 

på produktutvikling.  2010 var for eksempel eit dårleg år mht. omsetning, men vert likevel sett på som eit 

av deira beste år - pga produktutviklinga det året. 

Nytt i dag er at eit stort internasjonal firma har kjøpt opp 30% av aksjane i selskapet - og dette håpar dei vil 

åpne muligheiter for dei på store marked i Asia.  

Samtidig har Scantrol skilt ut ein del av selskapet i eit nytt firma - Deep Vision - som skal satse på teknologi 

innen fiske. Eit viktig produkt her er eit system som kan fotografere fisk i det den er på vei inn i trålen. Ved 

hjelp at dette systemet kan ein bestemme både art og størrelse og gje viktig informasjon om bestand – 

utan å ta fisken opp. Dette vil vere viktig teknologi  for forskarane i arbeidet med å få til bærekraftig 

utvikling innen fiske. 
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Viktige utfordringer i bransjen er: 
Korleis vokse og samtidig behalde marginene? 
Korleis omstrukturere utan å tape effektivitet og fleksibilitet? 
Korleis rekruttere gode ingeniørar - halde på dei og integrere dei på enn god måte? 
  Erfaringa firmaet har gjort i det siste er at  dei fleste norske ingeniørar som søkjer stiller med  
  svakare kompetanse enn søkjarar frå andre land.  
Kva skjer når offshoremarkedet vert redusert? 
 
 

Annen info 
Alfred Nyheim orienterte om at vi har litt igjen å gjere i sansehagen vår. 

Han treng 3-4 mann til dugnad onsdag kveld. 

Kveldens vinnar: Hans Askeland. 

 

Referent:  Leif Harald Kvaale 

 

Referent:  Leif Harald Kvaale 

 


