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Månedsbrev september 2014 
 

 

Referat ARK møtet 1. september 
 

Møtet ble ledet av presidenten. 

Treminutt ved Jan Otto, som snakket om de utfordringer fotballklubben Nest Sotra fikk etter opprykket fra 

2. til 1. divisjon. 

Hoveddprogram: Yrkesforedrag ved Torstein A. Jenssen. 

Torstein kom til verden i en barneflokk på 10 på øysamfunnet Vega i Dønna kommune på Helgelandskysten 

i 1949. Det bodde da 400 mennesker fast i øysamfunnet, men Torsteins familie hadde en egen øy,, som ble 

isolert når isen på sundet ikke lot seg bryte opp slik at båt kunne brukes. Det var trange kår med småbruk 

med to kyr og tre sauer og fiske attåt. Men vi manglet ikke noe, fortalte Torstein. Det var skole annenhver 

dag og de gikk den 8 kilometer lange veien frem og tilbake. Senere fikk de en lærer, som var trønder og 

tilbrakte hele skoledagen ble med lese Adresseavisen og røyke Teddysigaretter, mens elevene i beste fall 

drev selvstudium. 

Torstein var interessert i blomster og trær og begynte på Hedmark hagebruksskole og senere Drammen 

gartnerskole, der ha etter militæret tok utdanning som gartner. Senere begynte han i et gartneri i Mosjøen 

som også drev blomsterbutikk og begravelsesbyrå. Torstein var interessert i folkemusikk og folkedans og 

var aktiv i BU i Harstad. En gruppe venner derfra dro til Bergen og Torstein ble med, for 43 år siden. Han 

jobbet 15 år i en blomsterbutikk i Bergen før han startet egen butikk på Nesttun. Etter det var han 15 år i 

Sarepta. Så ble han spurt om å begynne i Samdals begravelsesbyrå og var der i 4,5 år. Så begynte han som 

byråleder i en kjede med fem samarbeidende byråer, deriblant Arna gravferdsbyrå. Der har han nå vært i 

5,5 år. Kjeden har 10 hetstidsansatte og noen deltidsansatte. Det omsetter for om lag 25 millioner kroner 

og er tilgjengelig 24 timer i døgnet.  

Torstein var svært kritisk til at Bergen kirkelige fellesråd nå har stengt bårehuset i kyrkjelydshuset i Arna. 

Det har skjedd pga sopp i bygningen og skade på kjøleanlegget. Dette innebærer at det for tiden ikke kan 

holdes båreandakt i Arna. Det må skje i Bergen. NAV betaler for den transport dette medfører. Men for 

halvparten av dette beløpet kunne bårehuset i Arna vært utbedret. Dette er sløsing med ressurser, sa 

Torstein.  

På grunn av mangel på gravplasser vil flere døde bli kremert. Den som har imot å bli kremert, bør vi beskjed 

til sine pårørende om dette, og det bør gjøres nå, sa Torstein, som avsluttet sitt foredrag med en gripende 

gravferdssang. 

Presidenten opplyste at Tom Jakobsen har flyttet til Førde og har meldt seg ut av Klubben. 

 



 ARNA ROTARY KLUBB Charterdato: 23.10.1961  

Månedsbrev_2014_09_septemberseptember 

 

En representant fra Bergen Vest Rotaryklubb inviterte til citymøte på SAS-hotellet p Bryggen 22. 

september. Foredragsholder blir Hans Wilhelm Steinfeldt. 

Det er første gang medlemmene fikk et ekstra påminning om møtet via SMS. Klubben har inngått avtale om 

bruk av et spesielt dataprogram til dette formålet. 

Referent: Audun 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   8. september: 

Møteleder: Presidenten 

3 min: Audun Stølås 

Audun tok for seg dagens snakkis blant journalistene som har utgangpunkt i at Oslo-ordføreren Fabian 

Stang nettopp hadde svartmalt hytten sin svart. Dette var en sak som Dagbladet hadde fått innsyn i, og som 

vanlig i slike saker kontaktet de ordføreren for at han skulle få mulighet til å komme med egen forklaring til 

saken. Fabian Stang skjønte fort at her hadde han ”tråkket utfor”  og logget seg straks inn på egen Facebok 

side der han la seg ”paddeflat”. Innrømte sin dumhet lovet å ordne opp. Dermed hadde ikke Dagbladet en 

sak lenger og droppet derfor dette som stor nyhetsak. Aftenposten overtok imidlertid ”saken” ved å 

fokusere på at denne bruken av sosiale medier  var prinsipielt ødeleggende for journalistikken. Dette ”satte 

fyr i” en intern mediediskusjon som vel konkluderte med at kildene selv må stå fritt til hvordan de legger 

fram sin sak, og at det blir  journalistens opgave å finne fram til løsningen.  

Dagens tema: TV-aksjonen  
Leder for serviceprosjektkomiteen Jon Heimset innledet med å fortelle  at Kirkens Nødhjelp er mottager av 

midlene som samles inn i årets TV- aksjon 19. oktober. Tema for innsamlingen vil være ”Vann forandrer 

alt”. Klubben vil gjennomføre et tilsvarende opplegg som i de foregående 39 år med hovedvekt på 

ungdomskoleelever som bøssebærere. 7 medlemmer frå senioruniversitet har foreløbig meldt seg som 

frivillige medhjelpere.  Basert på erfaringar i  fjor der mange elever hadde meldt seg som bøssebærere, 

men som ikke møtte opp på innsamlingsdagen, vil klubben i år sende en SMS til alle elvene som har meldt 

seg  dagen før, etter modell fra Lone i fjor der Sveinung sendte ut påminning via SMS (her var det 100% 

oppmøte). 
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Byaksjonsleder Marthe Jansen informerte om hvordan TV- aksjonen som NRK arranger for 40. gang er 

organisert nasjonalt og lokalt, og om Kirkens Nødhjelp som er årets mottager av de innsamlede midlene.   

Midlene som samles inn i årets TV-aksjon skal gi en million mennesker varig tilgang på rent vann. 

Vannprosjekter skal foregå i 8 land (Sudan, Sør-Sudan, Etiopia, Somalia, Tanzania , Afghanistan, Pakistan og 

Haiti). Vannprosjektene er tilpasset de ulike behov i hvert av disse landene basert på Kirkens Nødhjelps 

førstehånds innsikt i situasjonen i mottagerlandene. Kirkens Nødhjelp er allerede sterkt inne inn 

vannprosjekter som til sammen årlig gir 1 million mennesker tilgang på rent vann. Midlene fra årets TV-

aksjon skal brukes i mottagerlandene i løpet av 5 år, og vil være en tilleggsaktivitet for å gi 1 million fleire 

mennesker tilgang på reint vann.  

Marte Jansen viste en film om ungjenta Agnes som går 2,2 mil hver dag for å hente 20 l vann til familien. 

Den tunge vannbøra og mye tid som bedre burde brukes til skolegang er budskapet som denne filmen 

formidler. Løsningen som vannprosjektet har på dette, er å bore og lage en brønn i landsbyen der Agnes 

bor. 

Siden oppstarten for 40 år siden er det innsamlet 7,4 milliarder kroner av TV-aksjonen. 

Dagens vinvinner var Britt Indrearne (hun har vinflasken til gode) 

Referent  

JWV 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   15. september 

18 medlemmer og 8 ledsagere tok turen med buss til Frekhaug og sammøte med Nordhordland Rotary 

Klubb denne mandagen. 

Svein Leknes ønskte oss velkommen, og en god del av klubbens medlemer hadde også møtt fram. 

Temaet var Vinsmaking. Vidar Skistad innledet med en liten orientering, bl.a. om Vinmonopolet som i dag 
har ca. 18000 produkter å velge mellom! Han presenterte også en del druesorter, og hvilke land som dyrker 
de ulike sortene. 
Denne kvelden fikk vi smake på fem forskjellige viner: 

 NUÀ Prosecco Veneto, Italia (Spudlende) 

 Bree rosé, Tyskland (Rosé) 

 Angelo Soave Veneto, Italia (Hvit) 

 Fat Bastard Shiraz Languedoc-Roussilon, Frankrike (Rød) 

 Raccolto Appassimento Veneto, Italia (Rød) 
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Vi hadde en svært hyggelig kveld som ble avsluttet med trekning av 3 flasker vin. 

 

Ingeborg Eliassen 

referent 

 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   22. september 

President Hallvard leia møtet. 

3 min: Britt Indrearne 

Tema: Media sin fokusering på vold og krig -  og Rotary sitt engasjement for fred og internasjonal 
forståelse. 
Let Peace begin with me. 
 

Dagens tema  

Berit Bachen Dahle:Erfaringer fra beredskapsoppdrag i 4 verdensdeler. 
 
Bakgrunn: Har arbeidd i politiet med seksuelle overgrep so spesialfelt. 
 
Etter 9 år som pensjonist er ho nå inne og tek beredskapoppdrag  for 5 ulike organisasjonar: 
Krikens Nødhjelp, Flyktningehjelpen, Nordem(valgobservasjon), Justice Rapid Respons (politi og 

juristassistanse) og ACT Alliance (som er ein paraplyorganisasjon for ca 130 organiasjonar) 

Som «Beredskapsarbeider» skal ho vere klar til på 72 timars varsel å kunne ta oppdrag  for ein eller fleire av 

desse organisasjonane overalt i verda. 

Dette har ført henne rundt til mange krigsherja land og land som har opplevd store naturkatastrofer: 
Kosovo,  Afganistan,  Aceh(Indonesia),  DR Congo,  Haiti,  Kenya/Somalia,  Tunisia/Libya,  Mali,  Sør-Sudan,  
Liberia,  Jordan/Syria,  Uganda og Israel/Palestina. 
 
Ho fortalde om mange episodar frå dette mangfaldige arbeidet  

- Om den unge kvinnelege tolken som treuleg vart offer for æresdrap i ettertid 
- Om dramatisk bilulukke i Aceh-provinsen  
- Om den ca. 45 år gamle enkja i Aceh-provinsen som vart valdteken av ein soldat og det lokale 

politiet sin vegring for å følgje opp med etterforskning 
- Om arbeidet etter jordskjelvet på Haiti 
- Om kjønnslemlestelse av unge jenter på grensa mellom Kenya og Somalia 

 
Men for å understreke at det midt i alt det tragiske fins håp – avslutta ho med historier om barn som trass 

vanskelege kår kan finne glede i leik og leiker.  
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Avsluttande merknad: Det er vel dette som gjer at ein finn meining i dette arbeidet . 

 

Referent:  Leif Harald Kvaale 

 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   29. september 

I sin treminutt gik Britt F.I. gjennom historien til utdanningsmessen og betegnet det som et stort eventyr, 

Hun uttrykte stolthet over det medlemmene her har fått til. 

Det startet da hun ble valgt til president for rotaryåret 2007/08. Klubben hadde få inntekter og det ble et 

mål for henne å finne nye inntektskilder. På pets hørte hun at Sotra Rk arrangerte utdanningsmesse og fikk 

store inntekter av messeavisen. Saken ble nøye drøftet i styret og i klubben med Atle, Ove og Vidar blant de 

sentrale drivkrefter. Fordeler og ulemper ble drøftet nøye. På styremøtet 18. oktober 2007 ble det vedtatt 

å gå for en slik messe og på klubbmøtet 22. oktober var det ingen protester. 20. november 2008, i Oves 

presidentår, ble den første utdanningsmessen arrangert i Bjørnarhallen. 

Jon H. sa at i forbindelse med årets 40-årsjubuileum for TV-aksjonen, vil Arna Rk  holde en gratiskonsert i 

Arna kyrkje med Rune Larsen en dag det passer for ham rundt aksjonsdagen 19. oktober. Opplegget er at 

Arna Rb dekker utgiftene og at det folk gir ved utgangen uavkortet går til TV-aksjonen.  

Hovedporgram: Nominasjon av presidentkandidater for året 2016/17, styremedlemmer 2015/16, regnskap 

for 2013/14 og budsjett for 2014/15 

Disse fem ble nominert til presidentvalget, som skal foregå 3. november: Svein-Erik, Bjarte, Torstein, 

Reidunn og Bjørn S. 

Disse 11 ble nominert til styrevalget: Svein-Erik, Arvid E., Bjarte, Anne Britt, Britt S.I., Torstein, Bjørn Ove, 

Vidar, Reidunn, Bjørn S. og John Willy. 

Bjørn S. gikk gjennom regnskapet , som viser et aktivt rotaryår. 

Britt S. I, gikk gjennom budsjettet. Det ble endret på ett punkt: inntektene for konsert billettsalg og reklame 

ble satt ned fra 132.000 til 100.000 slik at beløpet  blir mer i samsvar med årets resultat på dette punkt. 

Bjørn S. ble valgt til ny revisor etter Tom, som har flyttet fra Arna og ikke lenger er medlem av klubben. 

Presidenten fortalte om et nytt prosjekt for fødselshjelp i Zambia og Malawi, som RI har initiert og som 

distriktet vil følge opp.  

Han opplyste også at verdenspresidenten vil besøke Norge 3. november. 

Roy Lavik besøkte klubben i dag som potensielt nytt medlem. 

Referent: Audun 

 


