
  

MÅNEDSBREV FOR ARNA ROTARY KLUBB MAI 2017 

1. mai Møtefri. 

8. mai: Neste års komiteer arbeidet 

KLUBBMØTET   15.05.2017 

3 min:  

Arild fortalte om korleis styret i D2250 er samansett, om kven som har verv i D2250, og sitt 

foreløpige reiseprogram utanfor klubb-besøka. 

Diverse:   
Sekretær Vidar har kjøpt inn sponsor-nåler til våre dyktige faddere. 

Bjørn M. fortalte om vellykka arrangement i Arna Kyrkje under kulturdagane. 

Svein Erik takka Vidar for ein fantastisk flott tur til Rijoa, Sveinung for arrangementet med opninga av 

Kulturdagane, Bjørn M. for vellukka konsert. 

Sveinung arrangerer felles opplegg i Bergen for klubbens medlemmer som skal delta i Logen 22.05. 

John Willy oppsummerte sine 17 år i Arna RK. Han slutter nå, og flytter til Egersund den 22.05. Han 

sa, i sitt følelseslada innlegg, at han berre har gode minner frå denne tida i Rotary, og at han ønsker 

fortsatt å halde på den gode kontakten med medlemmene. 

 Vi ønsker John Willy lukke til vidare, og er han i Bergen er han alltid velkommen til møte. 

Dagens tema:   
Neste Rotaryår – 2017/18. 

Komiteane arbeida. 

Ref. Arild 

 

22. mai: Møtefri. Møte med verdenspresidenten og andre i 

Logen 

  



  

29. mai: ARK besøker dyrepensjonat 

Mandag 29. mai var Arna Rotaryklubb gjester hos Myrbø Dyrepensjonat på Espeland i Arna. 

Dyrepensjonatet ligger idyllisk til i naturskjønne omgivelser nær Haukelandsvatnet på veien mellom 

Espeland og Unneland. Der ble vi, 19 rotarianere og 7 ledsagere, tatt hjertelig imot av Jahn Ivar Hasti 

og Gisela Kruse, som er leder av henholdsvis dyrepensjonatet og dyreklinikken.  

Etter en omvisning i dyreklinikkens lokaler, som imponerte mange av oss med alle sine spesialrom for 

behandling av særlig hunder og katter, fortalte Gisela om arbeidsoppgavene som klinikken dekker. 

Hun er selv veterinær, og det arbeider 10-12 personer med til sammen ca 8 årsverk på klinikken. 

Dette er veterinærer, dyrepleiere og assistenter. Klinikken ble åpnet i august 2000.  

Arbeidsoppgavene består i blant annet røntgen, blodprøver, behandling av beinbrudd, skiveprolapser 

og selvfølgelig alt mulig annet som inngår i begrepet dyrehelse. Klinikken utfører ingen kosmetiske 

inngrep. Gisela fortalte videre om en rekke problemstillinger de møter i arbeidet, som for eksempel 

aggressive hunder, vanstelte hunder, og både feite og avmagrede dyr som trenger behandling.  

Jahn Ivar Hasti gjennomgikk deretter historien omkring Myrbø Dyrepensjonat, en historie som startet 

tidlig på 1980-tallet. Hasti er selv landsbruksutdannet fra Stend Jordbruksskole, og han arbeidet i LOG 

til slutten av 1982.  Da startet han opp med dyrepensjonat, og i 1983 ble anlegget på Espeland 

godkjent som hundepensjonat. Han startet også opp med salg av hundefor, og allerede første året 

ble det solgt 60 tonn hundefor.  

I 1987 bygget han så butikken, med tømmer fra Finland, og i begynnelsen var det han og kona samt 

en tilsatt person som drev det hele. I 1999 ble dyreklinikken etablert, og Gisela Kruse startet arbeidet 

med denne, som ble åpnet i august 2000.  

Så skjedde det dramatiske at natt til 15. desember i 2000 ble store deler av pensjonatet ødelagt av en 

voldsom brann. Da var det ikke langt unna at Hasti gav opp hele anlegget, men særlig på grunn av 

Gisela og dyreklinikken bestemte han seg for å fortsette. I 2003 ble det så åpnet helt ny butikk, slik 

den står i dag. Også ved dyrepensjonatet er det 7-8 årsverk, omtrent det samme som på klinikken. 

Oslo Hundeskole, avd. Bergen holder for øvrig også til her.  

I snitt er det 27 hunder på hundepensjonatet, men på den travleste tiden om sommeren kan det 

være opp til 44. Om sommeren er det også i perioder rundt 32-33 katter på pensjonatet. Døgnprisen 

for en hund er 350 kroner, men kroner 400 hvis det er snakk om bare ett døgn. For katter er 

døgnprisen 180 kroner.  

Avslutningsvis fortalte Hasti om sin store interesse og det omfattende arbeidet han har gjort med å 

samle inn og ta vare på gamle redskaper og «ting» fra bondegårder, og ikke minst arbeidet han har 

gjort med restaurering av gamle hus på eiendommen sin i Sogn som ledd i å holde i hevd gamle 

byggeskikker. Imponerende!! 

En hjertelig takk til Myrbø Dyrepensjonat og Dyreklinikk for en meget interessant kveld.  

Ref.: Lars 
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