
Månedsbrev for januar 2017 for Arna Rotaryklubb 

Klubbmøtet 2.1.: 

Komiteene arbeidet. 

 

Klubbmøtet 9.1.: Nyttårsfest for eldre i Arna bydel 

Så kjekt det er å sjå når folk koser seg, når dei har det hyggeleg, treffer kjente, blir kjent med 

nye, ja beint fram stråler av trivnad. Slik er det når Arna Rotary Klubb har sin årlege eldrefest, 

og slik var det også i år då festen fann stad 9. januar i kyrkjelydshuset i Arna.  

Gunvor Djønne ønskte velkomen eit hundretals gjestar, der dei aller fleste var blitt henta av 

sjåførar frå ARK, som på tradisjonelt vis bidrar med både å henta gjestane og sørgje for at dei 

kjem vel heim igjen etter festen.  Presidenten, Svein Akselberg, helste frå klubben og heldt ei 

kort og grei orientering om dei aktivitetane klubben årleg steller med, og der eldrefesten 

inngår som ei av dei kjekkaste oppgåvene og som alle medlemene ser fram til kvart år. 

Også i år deltok Haukeland Songlag med både kjente og kjære julesongar og nokre melodiar 

til, noko som det er tydeleg at gjestane set veldig stor pris på. Så all mogleg takk til 

Haukeland Songlag, med sin denne gongen nye dirigent Jan L. Jacobsen, for at dei stiller opp 

år etter år!!  

Hovudtalar på festen i år var tidlegare Land-ansvarleg i Røde Kors, Ole Johan Hauge, som 

snakka om Fangeleiren på Espeland, som jo er den einaste gjenverande leiren frå den 2. 

verdskrigen i Skandinavia. Han gav ein grundig og interessant gjennomgang av mange ulike 

skjebnar til folk som hamna i fangeleiren, og dei «forbrytelsane» dei hadde gjort seg skuldige 

i. I fangeleiren sat mellom anna motstandsfolk, sabotørar, gislar, politifolk og folk som berre 

hadde utført det ein kan kalla sivil ulydnad og gutestrekar. I alt var det 2026 personar som var 

innom leiren som fangar. Ole Johan understreka at leiren i dag framstår som eit unikt 

minnesmerke over kvinner og menn som kjempa for eit fritt Norge.  

Også i år blei det heile avslutta med utlodning av alle blomane som utgjorde bordpynten. 

Gunvor avslutta festen med takk til alle, og ekstra takk til Jan Erik Reknes som også i år 

akkompagnerte ved allsangen.  

Referent: Lars 

  

Rotarymøte 16/1-2017 

Vidar ledet møtet da president Svein Akselberg hadde tatt seg 1 uke ferie. 

3 min var ved Tor Solhaug. Han fortalte om minner fra tidlig barndom. 

 



John Heimset fortalt så om livet som advokat i 44 år. 

Det var ei reise gjennom tid og utvikling med stor spennvidde. 

Han spesialiserte seg mot petroleum , maritimt , kontrakter, ja alt som kunne skje under, på og over 

havet. 

Jon startet i Vesta i 1982. Her var han i 2 år.  

I 1984 ble han kontaktet av Wiiborg og Rein , og ble der til 2016 da han trakk seg tilbake etter 42 år. 

Han ble fort partner, og var da advokat nr 4 på Bergenskontoret. 

I dag er Wiiborg og Rein Norges største advokatkontor. De retter seg inn mot både offentlig og privat 

sektor. Kontoret er representert i de største byene og teller ca 225 advokater totalt i Norge , derav 

51 i Bergen. 

Wiiborg og Rein har dessuten kontorer verden over der norske redere og firma opererer fra. F eks 

London,  New York,  Singapore, Japan for å nevne noen. Kontorene er ledet av norske advokater ute , 

men har også tilsatt folk med rett kompetanse fra de aktuelle lokale land. 

Omsettingen for 2016 er knappe 1 milliard. 

Jon Heimset har vurdert utallige kontrakter for norske interesser mot store internasjonale selskaper 

som f eks Esso, Shell , Phillips osv 

Hans to største jobber lokalt er dramatiske hendelser vi alle kjenner til: 

26. september 1999 gikk hurtigbåten Sleipner på skjæret Blåksen. 16 mennesker omkom og 69 

passasjerer ble skadet. 

9. januar 2004 kantret Roknes i Vatlestraumen. 18 personer omkom. Hovedårsak til forliset var en 

grunne som ikke var avmerket på kartet. 

Ellers fortalte Jon om rettsaker der det var store avvik mellom anbud og sluttrekning, der sakene 

kunne gå i ukevis i retten, samtidig som de hadde uformelle forhandlinger mellom partene, som 

kunne føre til forlik før den aktuelle sak kom til doms, med den følge at hele saken ble trukket 

tilbake.  

Når det gjelder internasjonalt arbeid der flere kontorer er involvert, kommer tidsulikheten inn for 

fullt. Det er alltid natt en plass (heldigvis) så en må ha struktur på kommunikasjonen. Det hadde nok 

vært litt av en oppgave for flere av oss. 

Ellers har Jon vært med fra telefaxen til e-post. Fra sekretær med høye hæler på skoene, til å måtte 

skrive alt selv.  

Kort og godt. Et liv der utviklingen har gått med stormskritt, og der livet har hatt så stort innhold at 

en knapt har merket fremskrittene, en har bare tatt de i bruk. 

 

Referent: Sveinung 

 



ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   23. januar 2017 

3 min: Bjørn S 
 
Bjørn oppdaterte klubben på jobben han har vært i nå siden 2014. Han arbeider i GC Rieber som 
opprinnelig handlet med skinn. I nyere tid er det mest shipping, samt eiendom og industri. Bjørn trives 
med å ha kommet inn i et større fagmiljø innen regnskap og har vært heldig å få være med på 
implementering av nytt ERP system. Det har dog vært tøffe tider i bransjen, med nedbemanninger.  

 

Dagens tema: Rotary Awareness v/Leif Harald 
Awareness betyr å kjenne til, det kan være nyttig å gi litt informasjon om Rotary til nye medlemmer, 
men også nyttig oppfrisking til de som har vært med en stund. Leif Harald ville opplyse litt om nyheter 
innen Rotary-organisasjonen. 
 
Røttene og filosofien 
Rotary ble stiftet av Paul Harris i Chicago, en ensom innflytter som søkte å bygge et fellesskap. Han 
ønsket man skulle søke etter å nå en høyere etisk standard. 
 
Organisasjon 
Det er to formelle organisasjonsnivåer, Rotary International og Rotary-klubbene. Det er dog flere 
forvaltningsnivåer (soner, multidistrikter, distrikter). Hovedkontoret til RI ligger i Evanston, Illinois, 
utenfor Chicago. Det er 17 RI-direktører som representerer de 34 sonene i verden. Disse direktørene 
er ansvarlige for å arrangere sone-konferanser. Multidistrikt er en sammenfatning av flere logiske 
distrikter, f.eks. geografisk, språkmessig osv. NORFO er et multidistrikt, bestående av de norske 
distriktene. En Rotary-klubb er autonom, og skal betjene 5 tjenestegrener: Klubb-Yrke-Samfunn-
Ungdom-Internasjonal tjeneste. Januar er måneden for yrkestjeneste. 
 
COL 
Lovrådet i Rotary heter COL (Council of Legislation). En Rotary-klubb har et regelverk som alle må 
forholde seg til, men det er gjort noen endringer som gir mulighet for en Rotary-klubb å beslutte noen 
egne regler. For eksempel kan klubben vedta andre regler rundt fremmøte, medlemskap og 
møtefrekvens. Nytt er at også firma kan være medlemmer. Opptaksreglene for øvrig er ikke endret. 
 
I ARK er vi nok for lite flinke til å rotere. Bør egentlig rotere opp sånn at når man har rykket opp og blitt 
komiteleder, så bytter man deretter komite. 
 

Annen info 

Vinvinner ble Alfred ;) 

 

Referent:  Synnøve 

 

 

Klubbmøtet 30.1.: 

3. minutter Audun 

Audun nevner sin siste bok leketøysfabrikken. Den har handling fra Ytre Arna og er knytt opp mot 

terror fra IS. Han har gjort to valg med å trekke inn nyhetssaker som skjer langt borte, kombinert 

med ting som skjer i nærsamfunnet slik at man får inn litt lokalhistorie. Han røper at Arna 

Rotaryklubb er nevnt i boken, som selges i bokhandelen. 



 

Tema, Kirkens SOS ved Karl Dag Bærug, 

Utdannet fra NHH, med erfaring fra Konkurransetilsynet. 

Kirkens SOS er landets største krisetjeneste, tilgjengelig 24 timer i døgnet 7 dager i uken.  Det finnes 

12 sentre i landet og tilbudet er selvmordsforebyggende. De har 6-16 telefonlinjer med kapasitet opp 

til 40. SOS melding på nettsiden www.kirkens-sos.no har 24 timer respons. SOS chat 18.30-22.30. 

Håndterer ca 500 samtaler pr dag. 

Drives av at frivillige stiller opp og tar imot henvendelser fra mennesker som har det vanskelig. 

Finansieres av kommunal støtte og gode venner som gir av egne midler. 

Innledningsvis forteller Karl Dag om hvem kan du snakke med og hva som gjør denne personen egnet 

til det. Å kunne lytte og kunne holde på hemmelighet er viktigst. Det er viktig å huske på at 

mennesker i krise også har ressurser og å presentere en løsning er ikke nødvendigvis det som kreves 

av den som lytter. De som mottar telefonene trenger ikke komme med geniale / kreative løsninger, 

de skal bare være sammen med innringer og være tilstede. Dele følelser er viktig, det motsatte er 

oppskrift på ensomhet. Man opplever også at folk ringer for å fortelle om opplevd glede, dette er 

trolig pga behov for å dele gleden med noen. 

De frivillige opplever krevende samtaler. Noen kan ringe og si at de skal ta livet av seg uten at man 

kan gjøre noe med det. Det kan likevel endre personens plan at man får snakket ut om det. Man vet 

ikke hvordan den som ringer har det. Man kan ha opplevd samme ting, men man vet ikke likevel 

hvordan personen har det. 

Normalt å oppleve vanskelige ting, men å gå alene med det er en dårlig løsning. Menn har dobbelt 

selvmordsandel sammenlignet med kvinner. Årsakssammenheng ikke bevist, men det er en større 

tendens til at menn skal holde det for seg selv. At mange menn ringer Kirkens SOS er derfor bra. 

Tilbudet er anonymt for begge parter.  

 

Kirkens SOS tilbyr 

 Tid 

 Anonymitet 

 Taushetsplikt 

 Et lyttende menneske 

 Respekt 

 Interesse 

 Utfordring 

 Håp? 
 

I samtale med ungdom kan man spørre om hva man gjør når man møter vanskeligheter, heller enn å 

fokusere på om man opplever vanskeligheter. Beredskap: bør være å ha noen å snakke med. 

 

Viktige element i samtalen 

 Vennlighet 

http://www.kirkens-sos.no/


 Interesse 

 Mer fokus på personen enn på historien (ofte vanskelig å ikke forfølge historien) 

 Vi skal støtte, men ikke overta ansvaret 
 

Selvmord 

 Det er ikke farlig å spørre om en person i krise har selvmordstanker 
(forskningsbasert). 

 Vanligste dødsårsak for ungdom under 25 år (25%) 

 Myte:  ”det er bare prat” – nei større fare for de som snakker om det 

 Myte: ”De gjør det uansett” – nei kommer de gjennom den tyngste perioden er det 
stor sannsynlighet for et langt liv. 

 

123: Den som lytter trenger ikke si noe spesielt, lytte, men spør når noe er uklart. 

 

Avslutningsvis en oppfordring fra Karl Dag: 

 

 Han håper vi ikke er redd for å spørre om noen har det vanskelig 

 Ta gjerne med et hjelpkort 

 Ta gjerne et kurs om å være samtalepartner 

 

Klubben takker Karl Dag for en sterk presentasjon og viktige ord til ettertanke. 

 

Dagens vin: Jorunn  

Referent: Bjørn S. 

 

 

 

 


