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Månedsbrev april 2015 
 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   13.04.2015 

3 min:  

Ingeborg er styreleder i Arna frivilligshetssentral og snakket om sentralens mange oppgaver. Det finnes 

mange ensomme eldre i Arna. Det er mange som har behov for hjelp. Årsberetningen for 2014 viste at 267 

frivillige knyttet til frivillighetssentralen i Arna utførte til saman 14.344 timer med frivillig arbeid.  

Dagens tema:   
Innkommende president Sveinung orienterte om sine planer for rotaryåret 2015-16. Første store 

begivenhet blir laurdag 22. august. Da må medlemmene og deres ledsagere ta seg fram til Haukeland med 

buss til den store krokett-turneringen. I år blir Dale og Nordhordland invitert, Veterantoget med spisevogn 

vil stå på Haukeland stasjon og det blir bespisning der i tre puljer. Etter krokettfinalen går toget til Midtun 

og på returen stopper toget på Haukeland, Espeland, Arna gamle stasjon og Garnes. 

Sveinung utfordret alle medlemmene til å selge to annonser hver til messeavisen for utdanningsmessen og 

at det skjer før sommerferien. 

9. januar blir det stor rotarygalla i Haakonshallen for distriktet. Alle må være på plass i byen klokken 11. Da 

går det buss til Troldhaugen for konsert og omvisning i Edvard Griegs hjem. Klokken 19 blir det galla i 

Haakonshallen med buffet og dans til storband. Rosenkrantz og Maritim hoteller er bestilt for overnatting 

og etter gallaen blir det dans til storband i nattklubben på Maritime. 

Sveinung ønsker også en fornying av sansehagen på gamleheimen i Stølsvegen. Han gikk så gjennom 

komiteinndelingen. Han ønsker seg tre nye medlemmer, en artikkel i Bygdanytt en gang i måneden og at 

arbeidet med å finne et godt prosjekt for barn og unge i Arna fortsetter.  

 

Annen info 

Bjørn M. fortalte at det er solgt altfor mange billetter til konserten med Ytre Suløen, flere enn kirken kan 

romme. Derfor blir det en ekstrakonsert klokken 20. De som har solgt billetter til noen som kan gå klokken 

20 i stedet for klokken18 må melde frå til Bjørn. 

Hallvard orienterte om styrets innstilling for innkomne søknader om økonomisk støtte. 

 

 

 

Referent:  Audun 
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ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   20.04.2015 

3 min:  

Ingen 

Dagens tema:   
Bangladesh prosjektet. Gamalt og nytt ved Ottar Hope. 

Spennande orientering om livshistorier og sjukehusdrift i ei heilt anna verd. Om han som etter lammelse er 

i ferd med å etablere butikk i bakgarden heime. Om nytt legepar på plass på sjukehuset, som møter store 

utfordringar, medisinsk, og i forhold til ledelsen på sjukehuset. Gode muligheiter for vår klubb til å bidra for 

å sikra tilbod/prioritering til dei med dårlegast råd, så snart forholda blir lagt litt betre til rette 

ledelsesmessig der borte. 

Annen info 

Presidenten leia møtet. 

Bjørn M.: To flotte konsertar i kyrkja fredag og laurdag i kyrkja. Fullsette og fullstendig vellukka; stor takk til 

alle hjelparane! 

Ove S.: Oppfordra oss til å bidra med 50 kroner pr. månad til valfritt fond i Rotary. Ove sender mail 

invitasjon. 

Presidenten: Darren har dessverre meldt seg ut av klubben, på grunn av tidsklemme. 

 

Referent:   

Aksel Skjervheim 

 

 

 

 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   27.04.2015 

3 min: Odd Fosse 

Odd delte med oss egne funderinger om det brede lag av folket i framtiden vil ha kjennskap til store de 

klassiske verkene og komponistene av disse. Han ble trigget av denne problemstillingen av et Quiz spørsmål 

i et konfirmasjonsselskap om kven som komponerte Skjebnesymfonien. Odd fikk der og da innsikt i at den 

yngre generasjon sjeldan eller aldri lyttet på klassisk musikk. De får derfor ikke inn denne musikkformen 

gjennom radioen som vi litt tilårskome hørte på støtt og ofte i løpet av dagen. I dag er det langt fleire tilbud 

gjennom media til å høre på  denne type musikk, men da må tilhøreren sjølv velge å lytte til denne 

musikksjangeren. Allmuen vil sannsynligvis om få år være ganske uvitende om store klassiske verker og de 

store komponistene da denne utviklingene ser ut til å fortsette 
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Dagens tema: Laksefiske i Arnaelva  ved Stein Sivertsen, Arna Sportfiskarlag  
 

Svein Sivertsen var sammen med Geir Espeland grundere av Arna Sportfiskarlag som i år feirer 30-års 

jubileum. Medlemmene fikk høre om en suksess historie om gjenoppbygging og kultivering  av en 

forurenset elv nesten utan laks i 1986  til Hordalands beste lakseelv i 2014. Det hele startet i 1981 da de to 

grundere sammen med noen fleire ildsjeler etablert et interimsyre som påtok seg jobben med å å finne ut 

hvem som hadde fiskerettigheter langs Storelva, som er det egentlige namn på Arnaelva. Det ble inngått 

avtaler med grunneigere om at Arna Sportfiskerlag fikk overta fiskerettigheter langs hele elva mot av hver 

av disse fikk fiske fritt med en stang. Den første store oppgaven var å få elva rein for forurensing. Alle 

«utslippere» var positive til å slutte med direkte utslipp i elva, slik at elva  var reingjort allerede i løpet av 2 

år. Neste store oppgave var å få tilbake laks i elva. Første skritt i denne prosessen var innkjøp av laksesmolt 

fra et klekkeri på Dale for utsetting i elva. Dette ble videreført med egne klekkerier som i dag består av et 

moderne klekkeri i bygningsmassen til Toro, som også er en stor sponsor til driften av dette. 90.-120.000 

laksesmolt settes ut i elva hvert år Sportfiskarlaget har også bygget fleire terskler langs elva som er ideelle 

kulper for oppvekst smolt og oppvandring av  voksen fisk og dermed også gode fiskeplasser. 

I 2009 sto laksetrappen ferdig som har resultert i at laks er kommet opp i Haukelandsvatnet. All laks som 

passerer laksetrappa ble talt og fotografert.  

Sportfiskarlaget har i dag 140 medlemmer med tilknytning til Arnabygda. Økonominen i klubben er god. 

Hovedinntekten er salg av fiskekort for ca kr 160.000 årlig. Klubben har eget klubblokale med ukentlige 

sammenkomster på onsdager.  

I 2012 ble det tatt 2400 kg laks i elva og i 2015 var den Hordalands beste lakseelv. 

Stein hadde planlagt å vise en 20 minutters film laget i forbindlelse med 30-års jubileet. Teknikken sviktets 

slik at dette måtte utgå. Han tilbød å vise filmen for klubben på et seinere møte. Den er også til salgs fra 

Sportfiskerklubben for 100 kr. 

 

Annen info 

 Sveinung informerte om dugnad i Sansehagen 12.mai kl 18:00 Mange medlemmer oppfordres til å 

delta.  

 Sveinung minnet også medlemmene på tidlig salg av annonser til messeavisen. Han hadde selv 

solgt en annonse til sistesiden for kr 20.000 

 

 

Referent:  JWV 

 


