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ARNA ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV juli 2016 

 

4. juli: 
President Svein Erik Akselberg ønsket velkommen til det første sommermøtet. 

Dagens tema: Mine sommerminner ved Aksel 

Aksel fortalte om sitt sommerbosted i Spania. Alle som vil ha hus i Spania ser romantikken i å ha et 

slikt sted, men det er også noen utfordringer. Aksel hadde flere anekdoter, og alle disse små 

historiene tydeliggjorde mindre og større forskjeller mellom norsk og spansk kultur og levesett. Huset  

ligger i Andalucia, men i løpet av årene har Aksel og kona også fartet rundt og sett flere større og 

Etter Aksels innlegg var det tid igjen til en god drøs rundt bordene til de 17 som var tilstede. 

Vinen ble vunnet av Alfred. 

 

Referent: Synnøve 

11. juli 

Dagens tema: Sommerminner og mest Pratemøte 

Past President Sveinung ledet møtet. Han åpnet med å fortelle om sin tur nylig til Botnane i Sogn og 

Fjordane. Veistandarden var det grunnleggande og ble beskrevet som EKSTRA god – hvilket den ikke 

er i Hordaland. 

 

Lars H hadde vore sørover og kjørt innom Sauda. Han anbefalte veien Røldal/ Sauda og videre 

gjennom Ryfylke. …. Dermed var pratemøtet i gang…. 

 

Synnøve vant vin, og vi var 14 frammøtte. 

 

Referent: Arild 

18. juli 

Dagens tema: Pratemøte med gode innlegg og samtaler 

Agnar Mikkelsen innledet timen med å presentere jubileumsboken til Sotra Rotary klubb som han har 

mottatt av sin sønn. Klubben har markert sitt 30 års jubileum og har utgitt et prakteksemplar av en 

bok. Boken vil bli utlånt til våre medlemmer som er interessert etter utlagt liste. Tenker oss at en 

ukes utlån kan være en fornuftig løsning. 
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Bjørn Myhren begeistret oss med historikk om reiseliv. I en årrekke har han hatt dette som sitt fag og 

arbeid. Samtidig som grunnloven, startet også det internasjonale reiseliv, med attraksjoner som 

fjorder, fosser og fjell og kjente personer som bidro til interesse for Norge som feriested. Lokale og 

regionale reiselivslag ble etterfulgt av det nasjonale laget. Mye mer kunne vært nevnt, et faglig høyt 

nivå på informasjon, men referenten falt helt ut etter en stund. Glimrende. 

 

Deretter en god stund med gode samtaler. 

 

Håkon var den heldige som fikk med seg gode forfriskende dråper med Riesling 

 

Referent: Vidar 

25. juli 

Dagens tema: Pratemøte med gode innlegg og samtaler 

Presidenten, Svein, ledet møtet på denne varme men også tordenutsatte sommerkvelden. 14 

medlemmer tilstede. 

Møtet var en blanding av pratemøte og sommerminner. Sverre delte med oss noen erfaringer fra når 

kona hans var uheldig å brekke fot og skade hofte tidligere i år, og de utfordringer det innebærer. 

Ingeborg tok oss med på en reise hun og mannen hadde til India i fjor. Anledningen var at mannen 

hennes er med i noe som heter Kulturmiks-koret, under ledelse av den kjente kordirigenten Per 

Oddvar Hildre. Første stopp på reisen var imidlertid Dubai, der alt var imponerende flott og moderne, 

noe som var en kontrast til deler av opplevelsene seinere på turen, i India. Etter 3 dager i Dubai og ny 

mellomlanding i Kolkata, tidligere Calcutta, med en overnatting, kom de fram til Dimapur i delstaten 

Nagaland, son var målet for reisen. 

Der var det stor mottakelse for de rundt 30 reisende fra Norge. Programmet innebar, ved siden av de 

sanglige aktivitetene både på egenhånd og sammen med lokale kor, blant annet spennende 

elefantsafari og opplevelsen av å se masse forskjellige dyr som ikke finnes på våre breddegrader. 

Oppholdet der ble avrundet med stor konsert der det var 3000 tilhørere!!! Hjemreisen gikk via de 

samme byene, og 14 dager var unnagjort, fulle av interessante opplevelser. 

 

Referent: Lars 

 


