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ARNA ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV oktober 2016 

 

3. oktober: 

3 min: Utgikk 

Dagens Tema: TV-aksjonen 

 TV-aksjonen med byaksjonskoordinator Caroline Stephansen. 

Bli bøssebærer under TV-aksjonen 

Gunvor Djønne, leder av årets TV-aksjon for Arna  Rotaryklubb og Caroline Stephansen, 

byaksjonskoordinator for Bergen oppfordrer ungdommer og voksne til å melde seg som bøssebærere 

under TV-aksjonen søndag 23. oktober. Alle som stiller som bøssebærere er med i trekningen av et 

nettbrett. 

De som ønsker å være bøssebærer kan ringe Gunvor Djønne på mobil 95272835. Bøssebærerne går ut 

fra skolene Ådnamarka, Lone, Ytre Arna, Trengereid og Garnes ungdomsskole. Gunvor Djønne håper 

også at Arna-folket vil gi med hjertet. Vi håper at de vil sørge for å ha kontanter. Men det går også å 

bruke vipps, sier hun. 

Inntektene fra årets TV-aksjon går til Røde Kors, som skal bruke pengene til å hjelpe sivile ofre for krig og 

konflikt i sitt eget land. Blant dem som vil få hjelp er flyktninger i Syria, Libanon, Somalia, Sør-Sudan, 

Myanmar, Afghanistan og tre land i Mellom-Amerika. Også flyktninger i Norge vil få hjelp til 

helsetjenester.  

Caroline Stephansen betegner TV-aksjonen som «verdens største dugnad». Om lag 100.000 

bøssebærere stiller opp denne dagen. I Arna bydel er det Arna Rotaryklubb som i alle år TV-aksjonene 

har eksister, har organisert aksjonen i bydelen. Vi er veldig godt fornøyd med det arbeidet klubben har 

gjort, sier hun. 

Røde Kors har et nettverk av lokale innfødte i hvert av landene som får hjelp og de sørger for at hjelpen 

kommer helt frem til dem som har bruk for den, sier Caroline Stephansen. 

 

Ref: Audun 

10. oktober 

3 min: Utgikk 

Dagens Tema: Arna MSK Speidergruppe v/Jarle Lysebø  

23 Frammøtte medlemmer fikk høre dette innlegget av Jarle Lysebø, leder av speidergruppen. 

Jarle åpnet med generelle fakta for speiderbevegelsen. Bevegelsen startet i London av Lord Baden 

Powell i 1907 – da med bare 7 gutter. I dag har bevegelsen ca 40mill medlemmer på verdensbasis. I 

Norge fikk bevegelsen fotfeste i 1911 og KFUK – KFUM teller ca 35000 medlemmer. 
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I Indre Arna (Ytre Arna mye lenger , men er opphørt her) har bevegelsen vert i ca 30 år. Andre klubber i 

nærområdet er Lone og Haus. Arna MSK har variert mellom 150 – 90 medlemmer. De rekrutterer fra 

Ådnamarka og Garnes. Holder til i Misjonskirken i Stølsveien. På Oppetveiten har de ei hytte/Lavvo kalt 

Eikestølen, I Reppardalen har de Seimssetra som er eid av Seimsgården. Videre har de et naust i 

Arnavågen der de vedlikeholder og eier 28 båter. En garasje i Stølsveien rommer 6 kanoer og denne 

garasjen trenger vedlikehold. 

Hva er speiding for Arna MSK?  

Friluftsliv – Mye kano/kajakk-turer. De arrangerte også i 2015 tur til Galdhøgpiggen og skitur til Dyranut 

med overnatting ute. Her trenes det på det å være tett på naturen. 

Allsidighet – Det legges stor vekt på ferdigheter og individuelle/felles opplevelser. For eks 

Verdensjamboreer og Landsleir som arr. hvert 4.år. 

Lederutvikling – Alle må ta felles ansvar og ansvar for seg selv. 

Refleksjoner/verdier/tro – Arna MSK har en kristen forankring, men er åpen for alle trossamfunn. 

Vennskap – Medlemskap og fellesskap gir ofte varige vennskap. 

Slagord: Alltid beredt, beredt på livet! 

 

Ref: Arild 

17. oktober 

3 min: Sveinung Mjelde 

Sveinung Mjelde forteller om Fangeleiren på Espeland. Leiren er anerkjent som Europas best bevarte 

fangeleir fra krigen. Den ble etablert på Espeland pga kritiske lokaliseringskrav som nærhet til jernbane, 

sjø og mulighet for godt vakthold. Sveinung beretter om de nærliggende depo og andre viktige tyske 

installasjoner i Arnaområdet under krigen. 

Ellers har det vært en del arbeid i leiren i det siste. Blant annet blåste 450 m2 bølgeblikkstak av en 

brakke, noe som medførte store vannskader på el anlegg.  Dette er nå utarbeidet. Ellers ryddes en del 

skog. Det er også anskaffet dekketøy til et betydelig antall gjester. Sveinung ønsker alle velkommen til å 

besøke leiren for å for eksempel lese om krigshistorien i leirens bibliotek. 

Dagens tema: TV-aksjonen v/Gunvor Djønne 

Det er registrert 21 påmeldte bøssebærere via sentrum innsamlingskontor som er fordelt på de ulike 

skolene i Arna. Djønne deler ut diverse skjema som rodelederne kopierer i ønsket antall selv , samt 

navneliste på påmeldte bøssebærere. 

Medlemmene får også annen praktisk informasjon om saker som premie som skal trekkes til en av  

bøssebærerne og tidspunkt for utdeling og sammensetting av  bøsser. 
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Annen info 

Presidenten forteller om distriktskonferanse og PETS. Spesielt agenda for distriktskonferansen som viser 

hvilke arrangement klubben skal arrangere om to år. Årets distriktskonferanse i Os hadde 80 deltakere 

inkludert presidenten og Arild Dale fra Arna Rotaryklubb.  

Klubben har fått forespørsel om interesse for å delta på et eventuelt informasjonsmøte om ubåt U-864, 

som er en potensiell miljøbombe ved Fedje, fra Norhordaland Rotaryklubb. Mer informasjon vil 

eventuelt komme seinere.  

Ref: Bjørn S 

24. oktober 

3 min: Bjørn M 

Rotarys grunnprinsipp er å gagne andre. Mottoet skal gi aktivt resultat. Rotarys viktige grunnverdier er 

stadig like aktuelle. Det er en stor vilje til å hjelpe andre, men en utfordring lokalt å integrere. 

Dagens tema: FN-dagen v/Janne V. Solheim og Arne Fonneland 
FNs historie starter like etter 2. verdenskrig med FN-pakten av 1945. Basis var suverenitetsprinsippet. 
Viktige momenter har også vært menneskerettigheter og tusenårsmålene. Det gjelder blant annet å 
halvere fattigdommen i verden, rett til grunnskole, likestilling og barnedødelighet. 
 
UNIDO er et spesialisert byrå i FN. Janne er valgt til ambassadør for UNIDO. Byrået skal fremme 
bærekraft i U-land og overgangsøkonomier. Leder av UNIDO, Lee Jong, er tidligere finansminister i Kina. 
Han troppet opp på Janus, utnevnte Janne til goodwill ambassadør og gav mandatet: “Tell the world 
about Janus”. Basis i forretningen på Espeland er å være nøysom, forsiktig og langsiktig. Janus har 5 
generasjoner kompetanse som man skal ivareta. Målet med UNIDO-arbeidet er å øke sysselsettingen for 
kvinner og skape arbeidsplasser i andre land.  
 
Selskapet Norhand i Norheimsund ble kjøpt opp av Janus for noen år siden, og omsetter for 70 millioner, 
mens Janus omsetter for ca 300 mnok. For at en bedrift som Janus skal overleve er det viktig å leve etter 
bedriftens verdisyn, dette er spesielt viktig på små steder som Espeland. 
 
I fabrikken er gammel teknologi nedbetalt og det er investert i ny. Ting kan gjøres enkelt! 
 
I Finland har man suksess med Moderskapsforpackningen, det vil si et startsett med klær til nybakte 
mødre, settet inneholder Janus body i ull til den nyfødte. Janus er således et kjent merke blitt etterhvert i 
Finland. Janus har også fokus på innovasjon, blant annet med prematurplagg. 
 
Janne og Arne avsluttet med budskapet: man må tørre å satse og ikke være selvhøytidelig! 

Annen info 
Gunvor oppdaterte fra søndagens TV-aksjon. Sentrum er veldig fornøyd med innsatsen til Arna. 
Anslagsvis kr 42 per familie ble gitt. Totalt ble det samlet inn ca 220 minllioner mot 183 mill i 2015. 

 

Referenten trakk seg selv som vinvinner.. 

  
 

Ref: Synnøve 
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31. oktober 

Presidenten takka for flott jubileumsarrangement i Eidfjord! 

3 min ved Hallvard Mjelde, om utviklinga i Riis Glass. 

Anne Britt fortalte frå City-møtet, der temaet var hjertehelse. 

Jon Heimseth vald til president 2018=2019. 

Trond Holm, Vibeke Myhren og Synnøve Tverlid vart valde til styret 2017=2018. 

Aviser til utdanningmessa blir fordelt på neste møte. 

Ref: Aksel 

ARNA ROTARY KLUBB – 55-års jubileumsfest i Eidfjord 29. og 30. oktober 

2016 

50 rotarianere og ledsagere deltok på jubileumsfesten på Eidfjord Fjell & Fjord Hotell 29—30. 
oktober. 22 deltakere reiser inn til Eidfjord allerede fredag for å "varme opp". 
Hotellet viste seg å være et særdeles hyggelig hotell der hotellets husfrue Borghild Therese 
Vindenes Vik og hennes medhjelpere tok seg av oss på beste måte. Vi hadde hele hotellet for 
oss selv fra fredag til søndag og Rotary-flagget var heist på hotellets flaggstang denne helgen. 
 
Det offisielle programmet startet lørdag klokken 1300 med lunsj i Grindaløo, som er nærmeste 
nabo til hotellet. Her møtte vi Mona og Hans Olav Lægreid, to særdeles driftige mennesker som 
har bygget opp både Grindaløo og en tilstøtende gårdsbutikk, i det såkalte Tunet på Haugen. På 
menyen stod gropekokt lam etter gammel oppskrift. Den ble servert inne i det nyoppførte 
gjestehuset. Til lammet ble det servert rotfrukter, potet, søtpotet og eplesider fra Bleie gård.    
 
Etter Grindaløo gikk turen til Eidfjord gamle kirke, der Borghild ga oss en omvisning 
og orientering. Eidfjord gamle kirke er fra 1300-tallet. Kirken skal ifølge sagnet være bygd av 
Rike-Ragna (Asolfsdotter). Det blir fortalt at hun under en byferd satte mannen sin igjen på et 
skjer. Da hun kom tilbake var mannen borte. Som straff for denne udåden skulle hun 
gjennomføre en lang pilegrimsvandring. Hun fikk ordnet det slik at hun kunne få bygge denne 
kirken i stedet og tilegne den apostelen Jakob, pilegrimenes skytshelgen. Eidfjord gamle kirke er 
Norges eneste jakobskirke.  Etter omvisningen holdt Arna Rotarys egen Torstein Jenssen en 
minikonsert med religiøse folketoner som berørte tilhørerne sterkt.  
  
Om kvelden ble det servert en tre-retters festmiddag med laks carpaccio, reinsdyr fra 
Hallingskarvet og hjemmelaget karamellpudding og tilhørende utvalgte viner.  
 
Festen ble ledet av Trond Holm, som blant annet illustrerte samfunnsutviklingen fra Arna 
Rotaryklubbs charterdato 23. oktober 1961 og til i dag. I løpet av disse 55 årene har folketallet i 
Norge økt med 45 prosent. I 1961 var gjennomsnittlig timelønn kroner 4,59 og en liter bensin 
kostet kroner 1,07.  Det var det året Jurij Gagarin ble det første mennesket i verdensrommet. 
Mindre kjent er det at verden var på randen av en atomkatastrofe i USA da en hydrogenbombe, 
260 ganger kraftigere enn Hiroshima-bomben, falt ned fra et fly over North Carolina og bare 
tilfeldigheter gjorde at den ikke ble detonert.  
Ti av dagens medlemmer i Arna Rotaryklubb var ikke født da klubben ble stiftet i 1961, sa Holm. 
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Alt Tverlid, det eldste tilstedeværende medlem, utbrakte en skål for Rotarys æresguvernør, 
kong Harald 5.  
 
President Svein Erik Akselberg takket Trond Holm, Vidar Skistad og den øvrige 
medlemskapskomiteen for særdeles god tilrettelegging av jubileumsfesten. Han fortalte også 
om egne minner fra Eidfjord, som da han og familien på ferietur måtte overnatte i bilen med 
tom bensintank på en stengt bensinstasjon fordi han synes bensinprisen på alle stasjonene han 
hadde kjørt forbi den dagen var for høy og han ville vente til neste stasjon.  
 
Bjørn Myhren holdt en framifrå jubileumstale der han gikk gjennom klubbens 55-årige historie 
og trakk fram noen markante personligheter i klubben da han ble medlem for 40 år siden. Han 
trakk blant annet fram at Arna Rotaryklubb var den første klubben i distriktet som tok opp 
kvinner som medlemmer. Det skjedde i 1993.  
 
Ingebjørg Hauge takket på vegne av ledsagerne og Synnøve Tverlid takket for maten. 
 
 
Ref: Audun 

 

 

  

 

 


