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ARNA ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV november 2016 

 

7. november: 

3 min: Bjørn Ove 

Bjørn Ove forteller om siste nytt fra hans yrkesliv. I tillegg til sitt byggmesterselskap har han i 

eiendomsselskapet sitt etter hvert etablert utleieenheter i Arna og Gran Canaria og sist 

næringslivslokaler på Meland. Der har familien også startet Pizzabakeren Meland. Erfaringene 

fra Meland som trekkes frem er fordelene med effektiv saksbehandling i en mindre kommune. 

Dagens tema: Utdanningsmessen 
Arild Dale går gjennom arbeidsoppgaver og arbeidsfordelingen frem mot utdanningsmessen. 

Utdeling av aviser i forkant av messen planlegges. Detaljerte planer av innhenting av nødvendig 

utstyr som kabler, bord og stoler, oppmerking av stands samt mottagelse av utstillerne 

gjennomgås. 

Alle medlemmer blir tildelt arbeidsoppgaver under gjennomføringen av messen, og får 

anledning til å melde fra om de er forhindret i å møte. Avisene deles på slutten av møtet. 

Annen info 

Guvernør Tore Rykkel besøker klubben førstkommende mandag.  

Dagens vin gikk til Håkon.  

 

Ref: Bjørn Steine 

14. november 

3 min: Vibeke Myhren 

Vibeke har vert Rotary utvekslingsstudent i 1990, og forteller om et fantastisk år i Saint Marys i 

Ontario, Canada. Bodde der hos 3 forskjellige familier.  

Dagens Tema: Distriktsguvernør Tore Rykkel  
Tore presenterer Inger Johanne Ektvedt, Ass. Guv. (Nordhordland) som har gjort en god jobb 

med koordinering av 7 av klubbene i distriktet og er inne i sitt 3. år i denne funksjonen. 

Guvernøren takker for invitasjon til charterkvelden til Arna Rotary, og for muligheten for å være 

Guvernør som er svært givende for ham. Guvernøren presenterer de øvrige personene som er 

med i distriktsorganisasjonen. 

RI president John F. Germs har valgt følgende motto i sin presidentperiode:  

Rotary is serving HUMANITY 
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Guvernøren skryter av ARK og sammenlignet med øvrige klubber kan ikke Guvernøren komme 

på noen som gjør mer enn det ARK gjør. Han mener summen av medlemmenes utfyllende 

kvalifikasjoner og drivkraft er nøkkelen til å få gjennomført prosjekter slik klubben gjør.  

Denne enorme kraften finnes i mange klubber i distriktet og i verden for øvrig. Dette gir 

muligheter til gigantiske prosjekter som PolioPlus. Et prosjekt som også involverer støtte fra 

ekteparet Gates og WHO og lokale myndigheter. Koordinering er viktig og noe Rotary er god på. 

Polio Plus er fortsatt viktig. Til tross for de gode resultatene man har oppnådd har det oppstått 

nye tilfeller i Nigeria nylig. 

Rotary består også av fagforedrag og bedriftsbesøk. Dette finner man gjerne andre steder også, 

men hvor finner du dette kombinert med ungdomsutveksling (unge ledere), lokale og 

internasjonale samfunnstjenlige prosjekter (Håpet, Sansehagen). Denne kombinasjonen gjør 

Rotary helt spesiell. 

Rekruttering: Rotary International er i sterk vekst. Mens demografi i Vesten er medvirkende til 

en viss reduksjon i medlemsmassen i vår del av verden. 

The Rotary Foundation: Fikk en betydelig økning fra 50-tallet takket være arv fra bla Harris selv. 

For å løse ut penger kreves noe administrasjon som kan oppleves noe uoversiktlig, men en 

gjennomgang er ventet. TRF i vårt distrikt ledes av Johannes Hausken. 

Økonomi: Inntekter i klubbene kommer fra blant annet messer, loppemarkeder og gaver. 

Guvernøren minner også om muligheten for å søke mva-kompensasjon. 

Rotary Leadership institute: Gir en innføring i Rotary men også lederskap utenfor Rotary. 

Sveinung, Hallvard, Synnøve, Vibeke og Leif Harald er medlemmene fra Arna som har registrert 

seg på Rotary.org under My Rotary, hvor også resten av medlemmene blir anbefalt å registrere 

seg. 

Fokusområder internasjonalt: fravær av sykdom, vann og sanitær, forebygge analfabetisme. 

10 000 happy birthdays trekkes frem som et godt pågående prosjekt som arbeider for 

opplæring av jordmødre og reduksjon i komplikasjoner og dødsfall ved fødsler. Guvernøren 

forteller om konferanser og erfaringer i forbindelse med 10 000 HB prosjektet. 

Etiske prinsipper og verdier som definerer Rotary understrekes av Guvernøren. 

Søke forståelse fordi kunnskap og sannhet er ikke nødvendigvis det samme for alle. 

Jobbe for fred, forståelse og vennskap - ”Rotary serving Humanity.” 

Tore Rykkel takker for seg. 

Ass Guvenør Inger Johanne får ordet og skryter spesielt av Arna Rotaryklubb sin støtte til 10 HB. 

Ettersom Arna stiller med Distriktsguvernør i 2018/19 vil trolig også Arild Dale, sammen med 

President og innkommende president inviteres til vårmøte. 
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Hun minner også om Pre-PETS med påmeldingsfrist 15.11 og som arrangeres neste tirsdag 

22/11. kl 18. i Åsane RK sine lokaler. 

PETS arrangeres 10.-12 mars av Gandsfjord RK på Sola Strand Hotell. Innkommende President 

er obligatorisk deltaker, men Inger Johanne anbefaler også at sekretær stiller. 

 

Ref: Bjørn S 

21. november 

3 min: Utgikk 

Dagens tema: TRF Komiteen sitt møte 
Møtet ble åpne av president Svein Akselberg. 
Han minnet om at neste møte var besøk på Lene sin arbeidsplass i Åsane. 
Bjørn Myhren kunngjorde at årets utgave av Mål og Miljø nå var i salg. 
Presidenten ga alle skryt for vel gjennomført utdanningsmesse 
Gunnvor Djønne minnet om åres eldrefest som går av stabelen 9 januar 
Alfred Nyheim kom så med 3 min 
  
Så kom John Willy Valdemarsen slik at TRF-komiteen hadde resten av kvelden. 
TRF er 100 år i 2017 og dette vil bli kraftig markert. 
TRF fikk pris i 2016 for å være verdens beste fond. 
Så tok John en rask gjennomgang om hva som var gjennomført av store prosjekt. 
Til slutt kom Polio Pluss som går mot slutten. Bare 2 land gjenstår 
  
Det ble brukt masse tid på vårt arbeid mot prosjekt Håpet i Taubate i Brasil. 
Det ble grunnlagt 8/8 – 2005 
Dette er et dagsenter for vanskeligstilte barn og familier der barna er mellom 6 og 15 år. 
Der lærer de å lese og skrive. I tillegg får de 2-3 måltider pr dag. 
  
Prosjektet hadde som utgangspunkt ønske om å utvide kapasiteten, men ble nektet nybygg, da 
området skolen ligger på er vernet. 
De vil i stedet pusse opp med nytt kjøkken og bad. I tillegg renovere eksisterende bygg og et 
nytt tak over en lekeplass. 
Dette vil gi brukerne en mer tjenlig løsning på hele skolen og en større kapasitet på antall 
brukere. 
Den lokale rotaryklubben vil gå inn med samme størrelse på støttebeløp som vår klubb. Dette 
gir prosjektet en mye større tyngde 
Det ble diskutert om vi skulle gå videre med prosjektet. Arbeidet er imidlertid kommet så langt 
at det vil se litt rart ut om vi trekker oss nå.  
Det ble besluttet at dette skulle tas opp i styret. 
 
Ref: Sveinung 
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28. november 

Dagens tema: Bedriftsbesøk House of Brands 
Bedriftsbesøk på Lenes arbeidsplass Ide House of Brands, som ligger i annen etasje i Bohus i Åsane. 

Foruten Lene var det Astrid Bernes Hanstvedt frå Osterøy som orienterte oss om bedriften. 

Selskapet er en totalleverandør av gaver og firmaprofilering. Det ble startet av to menn i 

Drøbak i 1987 og har hovedkontor der. Det er showroom i åtte norske byer og i Sverige, 

Danmark og Finland, Selskapet har eget innkjøpskontor i Shanghai. I Bergen har kontoret 

eksistert i 15 år.  

Bedriften lager også nettbutikk for sine kunder. Blant de store kundene er Toyota og Odfjell. 

Dette er en bedrift som fikser alt. Badekåper til hunder er intet unntak. 

Etter orienteringen var det servering av gløgg, kaffe, vin, spekepølser, ost og sjokolade blant 

annet. Mange av medlemmene hadde tatt med seg sine ledsagere denne kvelden. Mange 

benyttet anledningen til julegavekjøp til reduserte priser og alle fikk med seg gaver fra 

bedriften.  

Alt dette gjorde at det ble et særdeles hyggelig bedriftsbesøk. 

Ref: Audun 

 


