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Månedsbrev november 2014 
 

Referat 03. november 2014 ARK klubbmøte 

Treminutt: Arne tok opp situasjonen for båtflyktninger i verden  og uttrykte stor bekymring over at rike og 

demokratiske land som Storbritannia og Australia har varslet at de ikke lenger vil redde båtflyktninger i nød. 

Hva vil dette gjøre med oss som mennesker og medmennesker, spurte han. 

Hovedprogram: Utdanningsmessen, valg og status fra komiteledere 

Svein-Erik ble valgt til president for 2016-17 

Anne Britt, Britt S.I. og Reidunn ble valgt til styremedlemmer for 2015-16 

Utdanningsmessen: Bjørn M. gikk gjennom prosessen fram til selve messedagen og opplyste at BI nettopp 

har bedt om å få ha stand på årets messe. Svein-Erik gikk gjennom oppgavefordelingen på selve 

messedagen 13. november.  

Messeavisen er nå ferdig trykt.  Den del av opplaget som skal til nabokommunene er levert til posten, mens 

det som skal distribueres i Arna ble delt ut på dagens møte. 

Status fra komiteledere: Lars opplyste at eldrefesten blir 12. januar. På programmet på nyåret står blant 

annet gamle mynter og sedler, hagestell og besøk av nylig avtroppet Bygdanytt-redaktør Hallvard Tysse 

Vidar sa at presidenten har ønsket tre nye medlemmer i år. Forslagsstillerne til nye medlemmer bør ha 

bedre oppfølging etter at forslagene er godkjent av styret og medlemmene.  

Han opplyste at han planlegger e klubbtur med ledsagere til et vindistrikt i Nord-Spania i september 2015. 

Audun orienterte om to vellykkete fremstøt til Rotary Norden om krokket-turneringen, som kom på trykk i 

siste nummer og om TV-aksjonen, som kommer i kommende nummer. 

Presidenten leste opp en invitasjon fra First Lego Leag ved Garnes barneskole som innbyr interessetre i 

Rotary til generalprøve på en turnering onsdag 5. november klokken 16 på skolen og til selve turneringen 

lørdag 8. november i Grieghallen. 

Ref. Audun 
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Referat Arna Rotary Klubb 10.11.2014 

I sin tre-minutt opplyste Sveinung at 18. november vil riksantikvaren godkjenne at fangeleiren på Espeland 

blir overlatt til stiftelsen vederlagsfritt. 12. desember vil vetelig Stortinget gjøre det samme. 

Sveinung oppfordret alle og enhver til å overføre kunnskap om mat og selvberging til de kommende 

generasjoner. Vet de unge i dag hvordan man setter poteter og lager brun saus, spurte han.  

Hovedprogrammet var Utdanningsmessen, som ble avviklet torsdag 13. november i Bjørnarhallen. Bjørn M. 

gikk gjennom opplegget til punkt og prikke for å forsikre seg selv og alle andre al alt var i rute og under 

kontroll. Neste år bør vi kanskje ha et stativ for messeavisen til bruk på Øyrane Torg blant annet.  

President Hallvard gikk gjennom nye retningslinjer for salg av billetter til konserten under kulturdagene. 

Alle får fem billetter. På den vedlagte giro innbetales det antall som selges. De som har usolgte billetter må 

levere dem tilbake senest en uke før  konserten. 

Bjørn M. opplyste at konserten under kommende kulturdager i 2015 blir holdt fredag 17. april klokken 18 

og at Ytre Suløen jazzensemble blir årets artister.  

Bjørn opplyste også at styret for ARK og den såkalte firerbanden bak konserten har bevilget henholdsvis 

25.000 og 12.500 til flygel i Arna kyrkje til 150-årsjubileet neste år. 

President Hallvard refererte et forslag fra TRF-komiteen om at bevilgninger som styret avgjør blir 

bekjentgjort for medlemmene på et klubbmøte før mottakerne blir informert om tildelingene. 

 

Referent: Audun 

 

 

Referat ARK-møtet 17.11.2014 

I sin tre-minutt tok Alfred opp tendensen i vår tid med at foreldre kjører barna til skolen. Slik var det ikke 

der han vokste opp på Lindås. Det var ikke engang vei, så det ble å hoppe fra stein til stein. Hvordan skal det 

gå med de unge med en så lett oppvekst når de møter harde tak i livet, spurte han. 

Hovedprogram: Evaluering av utdanningsmessen 

Bjørn startet med å takke alle for en fantastisk innsats før, under og etter  messen. Hovedinntrykket er at 

alt gitt veldig greit. 

Så ble hver funksjon gjennomgått. Enkelte utstillere ønsker flere bord og stoler. I info til fremtidige messer 

skal det skrives at de som ønsker  mer enn ett bord og to stoler må gi beskjed i god tid på forhånd. Vi må 

også spørre utstillerne på forhånd om de trenger mer plass enn de 2,2 kvadratmeter hver enkelt i 

utgangspunktet er tildelt.  
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I år ble det registrert 16 elever fra andre skoler enn Garnes. Fire fra Dale, det er første gang. Ingen fra 

Osterøy. Vi deler ut 4.000 messeaviser utenfor Arna og med så liten oppslutning må vi diskutere dette. 

Konkurransen: Kun ett riktig svar. Det ble reist spørsmål om vi skal ha konkurranse i fremtiden. Når det 

kommer nye utstillere helt til messestart blir utstilleroversikten i messeavisen feil. I år førte det til tre ulike 

fasiter på spørsmålene i konkurransen. 

Bjørn Ove sa at det i år var flere biler enn før. Det største problemet er ARK-medlemmer som ikke parkerer 

på ungdomsskolen. 

En utstiller skrev i evalueringen at de ønsket gratis kaffe og lefse, noe de fikk på Os og Knarvik. Flere 

etterlyste trådløst bredbånd i hallen og det vil bli tatt opp med drifterne av Bjørnarhallen.   Utstillerne ga 

svært gode tilbakemeldinger om kontakte med elevene og foreldrene. 

Evalueringen blant elevene avslørte at 23 ikke hadde lest messeavisen på forhånd. Forslag fra Ove om å 

arrangere foredrag for foreldre i møterommet. 

Presidenten opplyste at styret har bevilget 5000 kroner til et tiltak for gatebarn i Kiev. Ingen innvendinger.  

Neste mandag er det besøk hos keramiker Norvald  Hemre. Ledsagere velkommen. Parker på vanlig plass 

på idrettsparken. 1. desember er det besøk hos Oleana. Påmelding via Britt S.I. 

Referent: Audun 

 

Referat 24112014 

Besøk hos keramiker Norvald Hemre  

Klubbmedlemmer, ledsagere og gjester fylte raskt opp lokalet til keramikeren i Stølsvegen i Indre Arna til 

det som skulle bli en svært hyggelig og interessant klubbkveld. Norvald Hemre fortalte historien om 

gårdsbruket han nå eier og utvikler videre og om sin virksomhet som keramiker. Han avslørte flere av 

hemmelighetene bak noen av de keramiske gjenstandene og demonstrerte hvordan han lager sin berømte 

snølykt ved hjelp av blant annet en blå ballong.  Hemres snølykt har blant mange andre Obama og 

Stoltenberg i eie.  

Gårdsbruket stammer fra 1888 og står nå på byantikvarens liste. Hemre fikk overta det for 30 år siden og 

begynte å utvikle det videre i 1998.  

- Det er mitt livsprosjekt å bygge opp dette gårdsbruket, fortalte han. 

I 40 år har han drevet som keramiker. De siste 15 årene har husbygging og keramikk gått hånd i hånd. Han 

har store planer for den videre utvikling av eiendommen i begynnelsen av Stølsvegen. Blant annet vil han 

bygge tre nye leiligheter på eiendommen. 
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Keramiker Norvald Hemre viser hvordan han bruker en blå ballong til å lage sin berømte snølykt. 

 

Vidar Skistad risser inn navnet sitt på en snølykt. 

 

Norvald Hemre i samtale med Hallvard Mjelde. 


