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ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   4.01.16 

3 min:  

Utgår 

Dagens tema:   

Presidentens time 

President Sveinung Mjelde presenterer Rotary-året så langt og planene videre.   

Inkludert medlemsmøtene har klubben hatt 28 arrangementer hittil hvorav presidenten fremhevet 

kroket-turnering, utdanningsmessen og innsamlingsaksjonen. Annonseinntektene fra klubbens 

suksess med utdanningsmessen har gjort klubben i stand til å bidra økonomisk til samfunnsnyttig 

tiltak med om lag 150 000,- inkludert belysning ved Bjørnarhallen, bårerom i Arna,  Piano i 

Utlebakken, og vedtak om fortsatt støtte til sykehus i Bangladesh. Innsamlingsaksjonen krevde stor 

innsats fra klubbens medlemmer og kanskje kreves det enda mer for å mobilisere ytterligere  

bøssebærere. Et planlagt felles arrangement med distriktet og klubbens deltakelse i Ljoshall har ikke 

blitt realisert i perioden. 

Med det gode omdømme klubben har i Rotary-kretser ser presidenten det naturlig å nominere 
kandidat til distriktsguvernør fra Arna Rotary. Dette fordi klubben har vist gjennom gode visjoner og 
rekruttering at klubben kan bidra og vise vei. Klubbens medlemmer oppfordres til å fremme 
passende kandidater til Paul Harris utenfor medlemsmassen. 

Av konkrete høydepunkter for inneværende Rotary-år nevner Sveinung eldrefest 11. Januar, 
fabrikkbesøk hos Volvo i mars, Kulturdagene i Arna med Bjørn Eidsvåg-konsert 1. mai, og utdeling av 
talentpris for ungdom 15-25, og vårklargjøring i Sansehagen. Vedrørende talentprisen bes 
medlemmer om å skape oppmerksomhet om prisen ved hjelp av nyopprettet Facebookside som 
omtaler prisen. 
 

Sveinung avslutter med et sitat om å handle, fremfor å snakke om å handle. 

 

Annen info 

Vidar Skistad informerer om tur til Volvo 10/3-12/3 og sender rundt skriv for påmelding. 

Ingeborg Eliassen orienterer om eldrefesten i Arna Kyrkelydshus 11. januar 2016 hvor vi venter vel 

100 gjester. 

Odd Fosse vant vin. 

 

Referent:  Bjørn Steine 



 

RAGNAR TESDAL PÅ ÅRETS ELDREFEST 

Ragnar Tesdal var taler på nyttårsfesten som Arna Rotaryklubb arrangerte mandag 11. januar og 
det var svært populært blant de om lag 100 eldre som deltok på festen. 

Ragnar viste bilder fra gamle dager i Arna og fortalte om sin oppvekst som sønn av sogneprest 

Einar Tesdal. Han betegnet seg selv som en villstyring med mye energi og ingen styring. Fra en 

kamerat fikk han mange år senere denne karakteristikken: «Du var verst og du ble prest». 

Før han var konfirmert dannet han sammen med noen venner et rockeband som spilte til dans i 

Espelandshallen. Rune Larsen, som da var journalist i BA, laget et stort oppslag om dette. Det 

førte til at det på et møte i Arna sokneprest ble stilt spørsmål til sognepresten om hvordan det 

kunne ha seg at sønnen hans spilte i rockeband. 

Etter hvert begynte Ragnar å studere teologi og bodde da på Ammerud i Oslo, en bydel med 

kriminell belastning. Han var da med i et gospelkor som sang i fengselet. Senere overtok Ragnar 

etter Kjell Grønner som leder for Kalfarhusets Oppfølgingssenter for mennesker med bakgrunn i 

kriminalitet og rusavhengighet. 

Ragnar hadde med seg en venn, Espen fra Tromsø, som han traff i fengselet der Espen sonet en 

dom for narkotikaomsetning og narkotikamisbruk. Han var nå med i sanggruppen på senteret, 

Bækkalokket. Espen fortalte at han nå har vært rusfri i 1261 dager. 

Ragnar har også laget flere melodier som er kommet med i Norsk Salmebok, blant annet en ny 

melodi til Jakob Sandes påskesalme «Du som låg i natti seine», som Ragnar sang på festen. 

Haukeland Sangkor med sin dirigent Tone Synnøve Øygard Steinkopf var som sedvanlig også 

med på festen og framførte blant annet Jakob Sandes julesalme «Det lyser i stile grender». 

Sveinung Mjelde, president i Arna Rotaryklubb orienterte om klubben og fortalte at klubben det 

siste året har bevilget 104.000 kroner til lokale lag i Arna og 43.000 kroner til internasjonale 

prosjekter. 

Festen ble ledet av Jon Heimset og som vanlig ble det servert snitter og varm sjokolade og 

senere kaffe og tebrød. 

 

 

http://arna.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/43


Ragnar Tesdal hilser på Ragnar Blomdal på eldrefesten i Arna. 

 

 

Haukeland Songlag deltok som sedvanlig på festen. 



 

 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   18.01.2016 

3 min:  

John A fortalte at han i sin tid hadde jobbet mye med TRF. I dag hadde komiteen også hatt møte med 

Sommersten fra D2250 angående nye prosjekter.  John har vært i komiteen lenge og det har vært 

mye arbeid og samarbeid med andre klubber. Han har blant annet vært med på å organisere Group 

Study Exchange (GSE) og Round Trips, i en periode var John hovedkontakt for dette. 

 

Dagens tema: Komiteene arbeider 

Hver komite satte seg sammen og det ble lagt planer for komitearbeidet fremover. 

Annen info 

Presidenten fortalte at det var færre påmeldte enn det var som hadde meldt seg interessert i turen 

til Gøteborg.  

Denne dagen var frist for innsending av forslag til kandidater til Paul Harris. Styret vil vurdere disse i 

neste styremøte. 



Fra Medlemskapskomiteen ble det henvist til at det finnes en hemmelig Facebook-gruppe for Arna 

Rotary. Hvis noen er på Facebook og ikke medlem kan de sende forespørsel om å få bli medlem. 

Komiteen meldte ellers om følgende sosiale arrangementer i 2016: 

- 29/2 – Skuddårsfest med ledagere 

30/5 – Blåtur 

22/10 – Jubilumstur med overnatting til Eidfjord 

 

Referent:   

Synnøve Tverlid 

 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   25.01.16 

3 min:  

Hans Askeland holdt en 3-minutter om glede. Han forteller om prosessen fra å bestemme om, og 

hvor familien skulle bygge hytte. Til tross for skepsis fra Hans tidlig i prosessen opplevde han større 

glede etter hvert som hytteplanene konkretiserte seg og lokasjon ble valgt til Vang i Valdres. Gleden 

over å ha et felles prosjekt var viktig og etter hvert ble det Hans som overtok koordineringen av 

byggearbeidene pga sønnens nye arbeidssted på Svalbard. 

Dagens tema:   

Tine Haukås-Eide Andreassen Lopez er gjestetaler og forteller om sitt dagsenter for barn i Brasil 

Arna-kvinnen Tine fikk sin første erfaring med barn i Brasil da hun reiste med en medstudent til Brasil 
for å intervjue gatebarn til en hovedoppgave, som man nå kan se, var dette en beslutning som endret 
livet hennes. Kort tid etter dette reiste hun tilbake til Brasil og arbeidet og bodde på et barnehjem i 6 
måneder. Etter å levd så tett på barna var det ikke bare å reise hjem og bli i Norge for Tine. Hun stilte 
seg spørsmålet; hvorfor er det ingen som hjelper barna og familiene før familiene splittes og barna 
blir hjemløse eller kommer i barnehjem. 

Etter å ha vært hjemme en periode for å spare og samle inn penger, klarte hun med støtte fra 
familien å kjøpe en tomt med 1 hus i Taubatè utenfor Sao Paulo i 2003. Her startet hun dagsenteret 
som har gått fra 2 ansatte ved oppstarten til 15 ansatte i dag. Hensikten er å gi barn fra 2-16 år 
mulighet til å lykkes på skolen og i livet. Man stiller dårlig uten utdannelse i et land med store 
forskjeller og hvor nær en tredjedel av befolkningen lever under fattigdomsgrensen.  

For å oppnå målet har dagsenteret turer med ungdommen til utdanningsmesser for å gi de drømmer 
og mål. Grunnet de vanskelige forholdene i mange hjem med vold og alkohol er psykologtjenesten 
ved senteret viktig. Tidlig graviditet og narkotika er store sosiale problemer i Brasil. På senteret 
arbeider man mot tidlig graviditet ved å ha seksualundervisning for gutter og jenter separat. Senteret 
involverer også familene ved å ha mødregrupper og hjemmebesøk. Hjemmebesøkene er en sterk 
opplevelse, da man nødvendigvis ikke kan se på dagsenteret hvilke tøffe forhold barna har i sine 
hjem. Særlig for nyankomne frivillige som det kommer en del av fra Norge er det sterkt å se hvilke 
forhold fattige barn bor under her. 

I fremtiden ser Tine for seg at det viktigste er å arbeide med kvalitet i tjenestene de leverer fremfor 
vekst, samtidig som senteret bør bli mindre avhengig av henne personlig. Hoveddelen av støtten har 



kommet fra Norge blant annet ved at man donerer pantelappen i butikken, innsamlinger på skoler, 
og annen innsamling, men noe offentlig støtte får man nå i Brasil. I tillegg til at man har vunnet en 
premie fra Embra Air som er en brasiliansk flyprodusent. Tine har også fått noe innflytelse via diverse 
verv i det offentlige gjennom sitt arbeide på dagsenteret. 

Rotary i Taubatè har tatt initiativ til et international Grant, som er en mulig samarbeidsstøtte med 
Arna Rotary som kan utløse ekstra støtte fra Rotary International. Hvis dette blir realisert står det 
mellom følgende tiltak dagsenteret trenger støtte til:  

 1) Nybygg og oppussing 

 2) 3-5 år kurs i henholdsvis mekanikk og baking som skal gå på kveld og i helg 

Les mer på http://haapet.com 

 

Annen info 

Sveinung takket Tine for det interessante foredrag for klubbens medlemmer og vel 10 ledsagere som 

også deltok på møtet. 

Vin ble vunnet av Bjørn Steine og Gunnvor Djønne 

 

Referent:   

Bjørn Steine 

 

 

 

http://haapet.com/

