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Knut Remi Heimvik og Kjell Åge Aardal Rotary-hedret 

 

Ungdomsarbeideren Knut Remi Heimvik og Brattland-bonden Kjell Åge Aardal er av Arna Rotaryklubb  tildelt Ro-

tarys utmerkelse Paul Harris Fellow for deres samfunnsgagnlige arbeid. 

Knut Remi Heimvik har i mange år vært leder i fritidsklubben i Arna. Han ble med i klubben som 10-åring og da 

han begynte på ungdomsskolen ble han hjelpeleder i juniorklubben. Fra 2003 fikk han på fulltid ansvar for de 

kommunale fritidsklubbene i Arna.  

Knut Remi Heimvik har alltid brent for å hjelpe ungdom som ikke har funnet seg til rette i samfunnet. Flere ung-

dommer som av ulike grunner har falt utenfor tilbudene fra skolen og idretten, har han tatt med som hjelpeledere 

i klubben. Han har hjulpet flere ungdommer på rett kjøl i livet. Han har en omfattende høgskoleutdanning innen 

blant annet pedagogikk, rusforebygging og frivillig arbeid. 

- Knut Remi Heimvik er en unik ungdomsarbeider og et fantastisk medmenneske, sa Svein-Erik 

Akselberg, presidenten i Arna Rotaryklubb da han utdelte medaljen. 

Kjell Åge Aardal driver gården sin på Øvre Brattland på en fremragende måte og har mottatt flere priser. Han dri-

ver en variert melke- og kjøttproduksjon med kyr, ungdyr og sau. De siste fem årene har han levert melk uten no-

en form for avvik, slik som rester av medisin og ulike former for bakterier. Han er en av de få som har klart dette i 

et så langt sammenhengende tidsrom.  

Kjell Åge Aardal har utført gårdsarbeidet sju dager i uken i 30 år helt alene. Gjennom 20 år med målbevisst inn-

sats, har han dyrket opp utmarken til en fryd for alle. Om vinteren arbeider han i tillegg med skogsdrift og litt ved-

produksjon. 

- Kjell Åge Aardal er en ener i sitt yrke og har hevet yrkestittelen bonde til et helt nytt nivå, sa 

Akselberg. 

Utdelingene skjedde under Arna Rotaryklubbs blåtur til Risøy og Kilstraumen Brygge i Austrheim mandag 12. juni. 

Blåturen ble også denne gangen en meget hyggelig opplevelse for klubbmedlemmene og ledsagerne. Første stopp 

var presidentens hytte på Risøy på Lindås. Buss-sjåføren våget ikke å ta bussen over den siste smale broen fram til 

hytten, så vi fikk en liten og frisk spasertur. Marta bød på jordbær dyppet i sjokolade til de sprudlende dråpene 

Vidar skjenket. Presidenten hadde fått med seg tidligere Lindås-ordfører Arnvald Risøy på denne delen av turen. 

Han fortalte blant annet om da han i sin tid som ordfører gjennomførte et fallskjermhopp og på grunn av dette av 

lokalavisen Strilen ble omtalt som Norges tøffeste ordfører. 

På Kilstraumen Brygge var det bestilt fiskesuppe til alle. Solveig Lerøy, som sammen med to andre, nylig har over-

tatt stedet, fortalte om en historie tilbake til 1200-tallet. Sju skip har forlist i området. Blant dem var et skip full-

lastet med kopper som forliste på 1870-tallet. Ifølge Solveig hadde kopperlasten en verdi tilsvarende 1 ½ stats-

budsjett. Hun fortalte at eiendomsutvikleren Frode Johnsen hadde lagt ned store verdier i anlegget, som omfatter 

rorbuer, hytter, leiligheter, restauranter og pub. I alt er det 100 senger på anlegget.  

 

 



ARNA ROTARY KLUBB – KLUBBMØTE   20. MARS 2017 

3 min: Ingeborg 

Ingeborg snakka om sosiale medier og all informasjon som Facebook og lignende samler om deg som person. Det er ganske 

tankevekkende å tenke på når en sjekker hva disse medier faktisk lagrer om deg som person.  

Dagens tema: Jacob Lund – Livet bak kulissene 

Jacob innledet med å fortelle om at han nå hadde trappet ned på arbeidet og sluttet i DnB. Jacob er født på Jæren, men har 

bodd i Bergen i 37 år. Han har i det siste bodd mange år i Skien, men er nå på vei til å flytte tilbake til Bergen.  

Den første jobben i arbeidslivet var som lærer, blant annet på Ådnamarka. Av utdannelse er Jacob utdannet lektor, men var 

kun kort tid i skoleverket før han ble informasjonssjef i Lysverket. Da NKP og Hygea ble fusjonert ble han tilbudt jobb med å 

bygge opp merkevaren Vital. Etter noen år ble Vital kjøpt opp av DnB, og Jacob ble hentet til Oslo for å arbeide med markeds-

føring av både Vital og DnB. DnB ble fusjonert med Gjensidige Nor, Sparebanken Nor og etter hvert Cresco. 

Da Jacob sluttet i DnB ble det laget en film om noen av hand høydepunkter i sponsorverdenen, filmen ble vist for klubbens 

medlemmer. Spesielt er han høyt verdsatt i skiskyttermiljøet der DnB og Vital har vært en særdeles viktig bidragsyter. 

Vital ble sponsor for skiskytterne allerede tidlig på 90-tallet, før Jacob begynte der. Det gikk dårlig med skiskytterne på den 

tiden, og Vital var i ferd med å trekke seg ut, men Jacob fikk overbevist selskapet om å fortsette en OL-periode til, frem til 

1998. Suksessen begynte så smått med verdenscupseire til Ole Einar Bjørndalen, Frode Andresen og Liv Grete Skjelbreid. OL i 

1998 ble en suksess og siden den gang har norske skiskyttere tatt medalje i alle mesterskap. Vital brukte idretten til å sponse, 

men også for å bygge merkevaren og identifisere seg med verdiene idretten representerte. 

Vital har også sponset norsk friidrett, først med spydkasteren Trine Hattestad, etter hvert også Vebjørn Rodal, Andreas Thor-

kildsen og flere.  

Postbanken var generalsponsor for Fotballforbundet og Jacob fikk med det også med seg både gullet til Trine Hattestad og 

Fotballjentene i OL i Sydney i 2000. 

Jacob var også med å sponse svensk idrett og endte med å signere avtale med det svenske ishockeylandslaget. Det ble ramas-

krik i Norge, men baktanken var for selskapet å ekspandere i Sverige.  

Det har vært tette bånd mellom Jacob og skiskytterprofilene Kjell Kristian Rike med flere. Det var sterkt for Jacob å fortelle om 

sykdommen og bortfallet av kameraten. 

Annen informasjon 

Leif Harald orienterte om prosjekt Håpet. Prosjektet får ikke støtte fra TRF som Arna RK hadde håpet på. Det jobbes nå videre 

med andre tiltak som Arna RK kan støtte, f.eks. nytt kjøkken. 

Referent: Synnøve 

Møte i ARK 26 juni 2017 

Presidenten, Svein Erik, ledet sitt siste møte som president, med presidentskifte som kveldens hovedtema. Det var 27 med-

lemmer tilstede  

3 min. var ved Lars, som tok for seg bruk og etter hans mening også feil bruk av en del ord og uttrykk i språket vårt, slik vi 

både hører og ser det i media og andre sammenhenger.  

Alfred takket for blomster og mange gode hilsener i forbindelse med hans 80-årsdag lørdag 24 juni 

Kveldens hovedtema var altså presidentskifte, men før det gikk Svein Erik gjennom aktivitetene klubben har hatt siste året, et 

år som han syntes har gått usedvanlig fort, slik det gjerne gjør når en har det kjekt. Han mente vi kan se tilbake på et aktivt år 

på alle områder. Hele 13 eksterne foredragsholdere har klubben hatt på besøk siste året, vi har vært på 4 bedriftsbesøk, det 

har vært 3 sosiale samvær på mandager som er vår faste møtedag, i tillegg til sosiale aktiviteter som den etter hvert årvisse 

krokett-kvelden hos Sveinung i august, jubileumsfesten – klubben 55 år – i Eidfjord i oktober og for noen av medlemmene en 

vellykket tur til Rioja i Spania i april. 

 



Ellers har året inneholdt de faste aktivitetene som høstens TV-aksjon, Utdanningsmessen i november, eldrefesten i ja-

nuar, dugnadsarbeid i Sansehagen ved Arna Helseheim og ikke minst kirkekonserten i forbindelse med Kulturdagane i 

Arna. Årets aktører på denne konserten var Heine Totland, og Gisle Børge Styve. Alle disse aktivitetene er det god grunn 

til å se tilbake på som meget vellykkede. 

Avslutningsvis nevnte Svein Erik den økonomiske støtten klubben har gitt siste året til Espeland Fangeleir, Arna Quiltelag, 

Arna Frivilligsentral (bidrag til ny buss) og 10 000 Happy Birthdays. Han nevnte også godordene klubben fikk i forbindelse 

med guvernørbesøket i november og det vellykkede arrangementet i Logen i Bergen i forbindelse med at innkommende 

verdenspresident Ian Raisly var tilstede. 

Helt til slutt takket han styret siste året, Vidar, Anne-Britt, Tor, Sveinung og Bjørn S. for det gode samarbeid som har vært 

gjennom året. 

Dermed var det klart for presidentskifte, og Bjørn Steine overtok presidentsymbolet, mens Svein Erik ble overrakt en 

blomsterbukett som takk for et godt gjennomført år som president i ARK.  

Bjørn takket for tilliten og ga uttrykk for stor ydmykhet i forhold til oppgaven han står overfor, ikke minst på grunn av 

de gode resultatene ARK har oppnådd og de oppgavene klubben har foran seg. Dette gjelder særlig at ARK kommende år 

skal delta med Round Trip og ha ansvar for årets PETS-arrangement. Det siste er jo i forbindelse med at Arild Sundland 

Dale skal være guvernør i 2018/19, noe som også vil innebære en del arbeid for klubben før en kommer så langt, bl.a. 

forberedelser til Distriktskonferanse.  

Han nevnte deretter at Bjørn M. og Sveinung, som har vært klubbens representanter i gruppen av lag/foreninger som har 

hatt ansvar for den årlige kirkekonserten i forbindelse med Kulturdagane i Arna, etter 10 år nå ønsket å overlate hoved-

ansvaret for denne oppgaven til andre. Bjørn M. orienterte i den anledning om hva arbeidet med denne konserten be-

står i. Det er inngått en 10 punkts avtale mellom de fire lagene Edru Livsstil (tidl. Fråhaldslaget), Arna Mållag, Arna Folke-

akademi og Arna Rotary om konsertarrangementet. Gjennom de 10 årene konserten har blitt arrangert, har det vært ca 

3500 tilstede på konsertene, det er opparbeidet et overskudd på 170-180000, noe som har gitt åpning for blant annet å 

gi støtte til nytt flygel i Arna kirke på kr 50 000 og det samme beløpet til ny buss til Arna Frivilligsentral, foruten penger 

som har gått med til Talentkonkurransen, forberedelse til denne og selve utdelingen av talentprisen på konserten. Ho-

vedarbeidsoppgavene i forbindelse med kirkekonserten er å finne aktuell(e) artist(er), utarbeide kontrakt, bestille lokale 

samt markedsføring og plakater/billetter.  

Ref.: Lars 



Bonde Kjell Åge Aardal (lengst til venstre) og ungdomsarbeider Knut Remi Heimvik (lengst til høyre) ble tildelt          

Rotary-utmerkelsen av president Svein-Erik Akselberg i Arna Rotaryklubb. (Foto: Audun Stølås). 

                                         Tidligere Lindås-ordfører Arnvald Risøy var med på deler av turen. 

Bilder fra Blåturen 12. juni 2017 



 

 

 

 

                                                                   Presidenten utenfor hytten sin på Risøy. 

                                                                      På vei til fiskesuppe på Kilstraumen vertshus 



                      Oskar på den røde løper med damer. 

      Kystkulturen er ivaretatt på Kilstraumen vertshus. 



                                                                      Etter fiskesuppen var det kaffe. 


