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ARNA ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV mars 2017 

 

Klubbmøte 6. mars: 

3 min: Synnøve 

Synnøve snakket om hva som kjennetegner Arna hvis man søker etter Arna på nettet.  

Dagens tema: Sykkel-VM i Bergen 
Sykkel VM stod i sentrum for denne kvelden. Vi hadde besøk av Harold Sletten fra Possibility. 

Harold var en engasjert person. Han snakket høyt, fort og med en innlevelse som gjorde at du skulle være 

sta og viljesterk om du ikke lot deg rive med. 

Bergen er en vertsby for dette arr. OCI som er sykkelens øverste organ, er arrangør. Dette ble understreket 

klart av Harold. Selve opplegget er gedigent. Ca 10 ganger større enn OL på Lillehammer. Det kommer 80 

nasjoner som skal delta under mesterskapet som går over 9 dager fra 16 – 24 sept. I denne perioden vil det 

indre av Bergen sentrum være stengt. 

Noen tall som viser størrelsen på arr: 

- 1500 frivillige 

- 1500 reportere fra ulike deler av verden 

- 500.000 gjester som skal fraktes til og rundt de ulike arena under arr. 

- 300 mill TV-seere. 

- Ca 7000 campingbiler ventes å komme 

- 420 km med gjerde rundt løpene som skal sykles 

Dette for å forstå størrelsen av arr. 

Det legges opp til en mengde lokale tilbud. Mange av gjestene som kommer, er på jakt etter opplevelser i 

tillegg til selve arr. Rundt løypen vil det hele veien være mulig å få gratis tilgang på ene siden av 

gaten/veien. Dette vil uansett bli gedigent. Politiet i Hordaland har fått tildelt 27 mill ekstra for at alle skal 

være godt ivaretatt.  

Vi håper at Bergen by vil være et godt vertskap, og at dette arr vil gi ringvirkninger i ettertiden. 

 

Referent: Sveinung 
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Klubbmøte 20. mars: 

Dagens tema: Skalldyr/Rekeaften med ledsagere 
Leder av medlemskapskomiteen Trond Holm ønsket Rotaryvenner, ledsagere og gjester velkommen til 
Skalldyraften på Arna Idrettspark. Etter et par år mente han at arrangementet nå kunne kalles en tradisjon. 
Han introduserte Vidar Skistad som på sedvanlig vis ville fortelle historiene om de ulike vinene som ble servert 
til måltidet. 
 
Et nydelig koldtbord med både skalldyr, sild, egg og laks sto klart og de fleste måtte nok gå flere ganger og 
forsyne seg av den gode maten. 
 
Vidar Skistad tok så ordet og henledet oppmerksomheten mot en av kveldens gjester, Ivar Eilertsen. Ivar kom 
inn i Arna Rotary i 1982 men forrige høst meldte han seg ut av klubben av helsemessige årsaker. Styret og 
medlemmene i Arna Rotary har besluttet at Ivar skal tildeles æresmedlemskap i klubben, og nålen med det 
synlige beviset ble høytidelig overrakt av president Svein Erik Akselberg. 
 
Ivar Eilertsen takket for æren og fortalte han hadde blitt meget overrasket da han ble fortalt at han skulle 
tildeles æresmedlemskapet. Ivar fortalte så om livet i klubben da han kom inn i 1982 og ARK holdt til i Ytre 
Arna. Med Ivar sin gode fortellerevne ble det humring rundt bordene. 
 
En annen gjest for kvelden var Sigrunn Drange Hjellestad fra Bergen Sydvesten, med følge. Hun hilste Arna 
Rotary og takket for invitasjonen. Hun fortalte om 100-årsjubileet til TRF – The Rotary Foundation som skal 
markeres i år. Bergen er så heldig at verdenspresidenten kommer til byen i mai, og da arrangeres det 
jubileumsfest i Logen med blant annet Helge Jordal. Sigrunn oppfordret Arna Rotary til å stille så mange som 
mulig, men advarte at det kun er 300 billetter tilgjengelig. Markeringen skjer 22. mai klokken 18:30. Invitasjon 
og påmelding koordineres gjennom den enkelt klubb. Sigrunn avsluttet sitt innlegg med noen fornøyelige 
historier fra Sogn. 
 
Videre fortalte Vidar mer om vinene og vinturen i april som en del av klubbens medlemmer skal være med 
på.  
 
Medlemskapskomiteen ved Trond takket alle fremmøtte for kvelden og ønsket alle vel hjem. 
 

Referent: Synnøve 

Klubbmøte 27. mars: 

Dagens tema: Prosjekt Håpet, Brasil 

Tine Haukås-Eide Lopez orienterte videre om den spennende virksomheten til Håpet. Et omfattende  program som 

støtter barn og ungdom.  
Senteret hun driver ligger i Brasil, utenfor Sao Paulo. De planlegger et stort opprustningsprosjekt sammen med 

Rotary. Virksomheten ligger 2 timer nordover fra Sao Paulo, 4 timer fra Rio. Halvannen time fra kysten. 

TRF-komiteen, og særlig John Willy, har fulgt opp kontakten mot prosjektet. 

Flott tiltak som det blir interessant å følge videre! 

 

Referent: Aksel 


