
Månedsbrev for ARNA ROTARY KLUBB  desember 2016 

KLUBBMØTET   5.12.16 

3 min: Vidar 

Vidar fortalte at 17 rotaryanere og 14 ledsagere nå har meldt seg til vinturen til Spania 23-

27. april. Det er booket plass for disse på en KLM-maskin. Det er mulighet for 

etterpåmeldinger, men flyprisen kan bli en annen for dem.  

Dagens tema:  I omstilling – Nytt frå mitt yrke v/Tord 

Tord fortalte at han går av med AFP fra kommende årsskiftet. Han fortalte om sin 

yrkeskarriere og omstillingsprosjekter han har leder hos sin nåværende arbeidsgiver Avinor 

flysikring. 

Men tidlig på 70-tallet, i en alder av 18 år, startet det med musikkutdanning med John 

Lennon som forbilde. Senere ble det it. Dette var den første spennende tid for denne 

bransjen med flere store grunderbedrifter. Så ble det telekom-bransjen og Telenor med mye 

omstilling også der. Fra 2007 har Tord arbeidet i Avinor flysikring og har vært leder for en 

operativ tjeneste på Flesland med alle landets flyplasser som arbeidsfelt. 

Tord fortalte om flere omstillingsprosjekter han har ledet i Avinor flysikring der målet har 

vært innsparinger i 40 millioners-klassen. Det er påkrevet med åpenhet, ærlighet og raushet i 

slike prosesser. Tord sa at det særlig har vært artig å jobbe med unge mennesker i 25-30-

årsalderen med deres pågangsmot. 

Tord håpet at han som pensjonist går gå mer i fjellet og besøke hytta i Lofoten oftere. Han 

viste bilder fra en klatretur til toppen av Svolværgeita med en liten hylle som skilte fra de 

flere hundre meterne rett ned til byens kirkegård. Han håper også å få pleie sin lidenskap for 

golf. 

Annen info 

Ingeborg viste til at det på listen til eldrefesten nå står 156 namn. Medlemmene oppfordres 

til å se etter om det er namn som ikke bør stå på listen. Hun vil at også de som ikkje sjølv kan 

være sjåfør under festen likevel i romjulen inviterer de gjester de er oppført med. Så vil 

Ingeborg fordele gjestene på andre sjåfører etterpå. 

 

Dagens vin gikk til Audun. 

Referent:  Audun 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



Referat 12.12.16 

3 minutter utgår 

Presidenten informerer: 

Julekasse til institusjoner: 

På Anne-Britt sitt initiativ har klubben delt ut kasser med julesnacks til brukere på institusjoner i Arna 

og Osterøy.  Totalt 35 kasser til en totalkostnad på kr 5000,-. Saken blir trolig omtalt i Bygdanytt. 

Oskar som var med å kjøre ut sier det var en takknemlig oppgave med takknemlige mottakere. 

http://www.bygdanytt.no/nytt/Deler-ut-35-forjulsgaver-544776.html?spid_rel=2 

Angående klubbens 55 års markering i Eidfjord er økonomisk status gjort opp og konkluderer med at 

kostnadene kom godt innenfor rammen. 

Ryla: klubben sender kandidat. 

Klubben har bestilt 10 000 Happy Birthday  julekort og fortsetter støtten til denne gode saken. 

Med Åsane i ledende rolle er ARK blant vertskapsklubbene for Roundtrip 2017 Arrangementet 

underlegges TRF komite. Planlegging starter nå, arrangementet er i august 2017. 

Klubben har fått Helsing fra dagsenter i Ytre Arna angående gave; Bingosett. 

Ingeborg: Frivillighetssentralen takker for penger som er lovet fra klubben til anskaffelse av ny Buss. 

Hun informerer for øvrig om status og fremdrift, og andre bidragsytere. Ønsket er en 9-seter med 

mulighet for rullestol, da det er lettere å skaffe sjåfør. 

Sveinung: Kroketturnering 2017 er fastsatt til fredag 18. August med gropekokt lam fra kl 17.00.  

Vidar: Fotograf er ønsket til å ta fine bilder av medlemmene til klubbens og distriktets nettside.  

 

Utdanningsmessen evaluering 

Arild takker alle for deltagelsen og utførelsen av en god messe som legges merke til i hele distrikt 

2250. 

Oppstartmøte var i mars 2016, tidligere enn vanlig. Avisdesigner Presthus tok også i år jobben. 

Schibsted tok seg av trykking da tidligere trykkeri ikke var tilgjengelig. 

Vidar og Bjørn M. satte tidlig i gang prosessen med å kontakte med annonsører. Nedgangstider i 

næringslivet gjorde annonsearbeidet noe vanskeligere, men tidene tatt i betraktning var salget godt 

med 275 000,- omsatt. Resultatet ble en flott avis med forsidebilde av Osterøybroen som signaliserer 

knytningen mellom Arna og Osterøy som klubbens nedslagsfelt. 

Distribusjon ble utført i Arna ved medlemmer og posten i det øvrige nedslagsfeltet. Ingeborg og Arild 

besøkte skolene og distribuerte avisen der. På Osterøy ble det behov for flere aviser enn tidligere noe 

som må tas med i betraktning neste år. Avisen hadde denne gangen ikke blank for-/bakside noe som 

ikke er blitt bemerket, men sparte klubben for kr 9000,-. Ved vurdering av annonser neste år må det 

tas en beslutning om annonsepriser, om de skal beholdes som de alltid har vært eller økes, det er 

ulike meninger om det. 

http://www.bygdanytt.no/nytt/Deler-ut-35-forjulsgaver-544776.html?spid_rel=2


 

Arild gjennomgår statistikk for besøkende og selv om hovedvekten er elever ved Garnes 

Ungdomsskule, ble det også registrert elever fra blant annet Sotra og Amalie Skram vgs. 1 utstiller 

som ikke møtte, mens en møtte som ikke var påmeldt.  

Tilbakemeldingene fra utstillere inneholdt ros og noen tips til forbedringer.  Ønske om 

lydskillevegger, mer styrt bevegelsesmønster for de besøkende og bedre  hastighet på internett ble 

nevnt.  

Kioskdriften bidrar til en positiv opplevelse for deltakere, utstillere og klubben medlemmer. Positive 

tilbakemeldinger på dette tilbudet da mange utstillere kommer direkte fra jobb. 

Ute hadde parkeringsgjengen gode erfaringer med bruk av kjegler som ble lånt. Det forslås at 

klubben anskaffer dette selv til neste år sammen med nye trykte P-skilt for økt synlighet. Det bør 

også vurderes å ha en person som tar seg av inngangsporten for å ha kontroll på bilene som stopper 

der sikrer tilgjenglighet for de som trenger det. 

Messen fikk god omtale i Bygdanytt. 

Et tips ved salg av annonser er å kvalitetssikre kontaktinformasjon og adresser til annonsørene da 

denne i noen tilfeller er utdatert.  

Tidlig fastsettelse av messedato som kommuniseres til skolene tidlig er viktig for deres planlegging. 

Dagens vin(ner): Odd 

 

 

Referent Bjørn S. 

 

ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   19.12.2016 

3 min:  
Utgikk 

Dagens tema:   
LUTEFISK- AFTEN !! 

37 Flotte damer og velkledde herrer, - alle i sin fineste stas, var møtt opp for å innta et festmåltid og 

være i hverandres hyggelige selskap.  

Vi ble møtt av arrangementskomiteen med sprudlende drikke i glasset. Og som vanlig, når gode 

venner møtest, gikk praten heftig og latteren satt løst ‘fra første stavtak’. 

Det var dekket til et fantastisk, flott pyntet bord, der sanghefte og julekort fra president og styre lå 

på hver stol. 

Middagen startet med en skål for vår æresguvernør, Kong Harald V, v/Nils. Dette ble etterfulgt av 

Sverre som leste Juleevangeliet, hvorpå alle avsluttet denne oppstart med å synge ‘Deilig er Jorden’. 



Lutefisken, tilberedt av gode kokkeveteraner i Espeland Fangeleir, fraktet til vårt gode selskap, og 

servert av dyktige servitører …. En FANTASTISK opplevelse for både buk og gane. Selvfølgelig ble det 

hele fulgt av riktig drikke til. Det kunne vel ikke bli bedre!! 

Selvfølgelig er det tradisjoner … det skal holdes tale, - presidentens tale - , der han tok oss med på en 

reise gjennom sitt første halvår. Det skal fortelles historier, og det er bare å la seg imponere av de 

eldste i klubben, Nils og Agnar, som nok en gang fikk latterkrampen frem. Det samme må sies om alle 

andre som bidro med gode historier. En syngende Tor S. framførte et stev til selskapets store 

forlystelse og glede. 

Når det er en slik god stemning i et selskap går tiden ufattelig fort og det gjorde den så visst denne 

gangen også. Vi gleder oss til å møtes igjen i det nye året!! 

 

Ref. Arild 
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