
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV JANUAR 2018 

ELDREFEST   08.01.18 
109 eldre var med på Arna Rotaryklubbs nyttårsfest mandag 8. januar. Det er trolig rekord i antall 

deltakere. Men det som er enda bedre er at deltakerne var strålende fornøyd med festen. 

Festsalen i Kyrkjelydshuset var fullsatt da komiteleder Gunvor ønsket festlyden velkommen. Hun sa 
at denne festen er en tradisjon som vi i klubben storkoser oss med. 

President Bjørn sa også at denne festen er et høydepunkt i Rotary-året. Vi får også gode 
tilbakemeldinger på denne festen, sa han. Han fortalte om Rotarys arbeid på internasjonalt plan, i 
distriktet og om de mange aktiviteter på det lokale plan. 

Torstein sang to julesanger laget av Trygve Hoff, Et lys i mørketida og Nord-norsk julesalme. 

Etter servering av varm sjokolade og snitter kom Haukeland songlag på besøk. De framførte en rekke 
julesanger, alle ble framført på norsk, til festdeltakernes store glede. Dirigenten Jan Ludvig Jakobsen 
fortalte at Haukeland songlag i år feirer sitt 90-årsjubileum, blant annet med en stor 
jubileumsforestilling i Espelandshallen 21. april. 

Festtaler var Ola Martin Rongved, som viste bilder og fortalte om «Ung i Arna – Slik jeg husker det». 
Familien hans flyttet til Arna i 1952 og bodde her til 1975. De bodde i et rødt hus der bilforretningen 
Bjelde nå ligger. Han fortalte om turer til Reppardalen. For 65 år siden var denne dalen helt 
annerledes enn i dag. Meieriet like ved den gamle jernbanestasjonen var et møtested for alle. På 
gamle Ljoshall var det både bygdekino og danseskole. 

Rongved var aktiv i idrettslaget Fri på Espeland. Espelandshallen ble bygget på dugnad i 1938. Her var 
det idrett og skolemusikk. Og det var dans med vakthold av politi med hunder. For politifolkene ga 
dette gode ekstrainntekter, men det ble så dyrt for arrangørene at det måtte opphøre. Da Rongved 
møtte opp på politistasjonen i Bergen for å meddele dette, fikk han opplyst at det allerede var laget 
vaktlister for to år frem i tid. 

Det var allsang med Jan Erik Raknes ved pianoet og utlodning av alle blomstene på bordene. 

Referent:   

Audun    

KLUBBMØTE   15.01.18 

3 min:  

Jorun holdt et interessant innlegg om Belgia, et land hun kjenner godt etter utallige besøk og en sønn 
som har bosted g arbeid i Brüssel.  
Hun fokuserte på den variasjon og de kontraster/utfordringer dette landet har mht språk, politisk og 
administrativ styring og levestandard. 



  

Dagens tema: Arna Bjørnar kvinnefotball.  

Vi fikk besøk av trener Morten Røssland og spiller/kaptein på førstelaget Maria Brochmann. 

Maria Brochmann ga oss et innblikk i hennes hverdag som toppfotballspiller og veien frem til fast 
plass på førstelaget til Arna Bjørnar. Veien har gått via spill på guttelag de første årene, via jentelag i 
Tertnes, deltakelse på diverse kretslag, damelaget til Åsane og hospitering hos Arna Bjørnar før hun 
fikk fast plass i 2014-sesongen. Hun har også deltatt på samlinger for U-23 og senior landslag. 

Hun har parallelt tatt utdanning i økonomi/administrasjon og har deltidsjobb i Sparebanken Vest 
samtidig med en travel hverdag som fotballspiller med 3 treningsøkter pr dag. 

Morten Røssland har nå vært trener i Arna Bjørnar to sesonger og ga en orientering om de 
utfordringer fotballspillere på toppnivå i damefotballen har, med kombinasjon av fulltids jobb 
og/eller studier og fotball på høyt nivå. Det er stor treningsiver og profesjonalitet innen damefot-
ballen og en stadig økende profesjonalisering i damefotballen.  Det ventes en fortsatt rivende utvik-
ling innen damefotball og økende krav til inntekter for henge med. 

Utfordringer for Arna Bjørnar er å kunne holde på gode spillere og unngå at disse går til andre 
klubber med mer lukrative betingelser.  Det jobbes med å øke sponsorinntekter og ikke minst øke 
antallet tilskuere på hjemmekamper for å sikre klubbens økonomi. 

Han ga uttrykk for at klubben nå har på plass et godt team både sportslig og administrativt. 

Annen info 
Vibeke informerte om at hjemmeside og medlemslister nå er oppdatert. 
Ingeborg leste opp hilsen fra fornøyd deltaker på eldrefesten som i år hadde samlet 109 deltakere. 
Det ble informert om at aldersgrense for RYLA-deltakere er 19-27 år, og det ble oppfordret til å 
komme med innspill på kandidater. 
 

Referent:   

Trond 

 

KLUBBMØTE   29.01.18 

3 min:  

Ingen 3-minutter.  
 

Dagens tema: Aina Helldal Bø – Et liv på vent  

Aina’s foredrag hadde utgangspunkt i Asylbarn i Norge, - hvordan de har det i Norge, - og 
Asylmottaket i Ytre Arna som er et desentralisert mottak. Hun tok det grunnleggende først: 1) Hvem 
er disse barna som flykter? Noen er lengeværende asylbarn på mottak, noen er enslige mindreårige. 
2) Hvor kommer de fra? Stort sett er det barn fra Afghanistan, Syria, Eritrea, Irak og Etiopia. Felles for 
dem alle er at de som flyktning opplever et tap, en sorg, en stor mangel i livet. De reiser stort sett 
alene, opplever stor usikkerhet, er utsatt for store traumer, utsatt for overgrep, opplever angst og 
utrygghet. I Norge møter de ankomst i Oslo, usikre boforhold, lang ventetid for intervju, vente på å 



  

bosettes om de får bli, vente på dette ‘Ja’ og tryggere oppvekst og bomiljø. Likevel er ikke alt så trygt. 
De såkalte oktoberbarna – enslige barn som har hatt opphold, men som fyller 18 år. De har retur 
hengende over seg. Så er det de som IKKE flykter. Barn som er født på asylmottak. Hvordan er 
forholdende på et asylmottak for dem? Barn må gjerne forhandle med samfunnet om egne og 
foreldres saksbehandling. Barn har problem med helsesystemet, øvrige offentlige instanser etc. De 
opplever store utfordringer i egne opplevelser, og at psykisk helse ikkje blir fulgt opp. Foreldrenes 
utfordringer er ofte svært sammensatt og blir lett overført til barna. Barna har lett for å bli 
kriminalisert i et sammensatt og forvirrende samfunn. Derfor er det å komme i barnehage, i skole så 
veldig viktig. Asylpolitikk er veldig vanskelig. Derfor er det viktig å verne om asylinstituttet. Aina ville 
også ta litt om Natan-saken. Hun gikk inn på hvordan hun opplevde situasjonen, hvordan den var 
basert på følelser hun fikk, hvordan hun stilte seg og samfunnet spørsmål om barns rettigheter. 
Hvordan hun leste seg opp på ‘Utlendingsforskrifter’, UNE sin praksis og hvordan hun endte opp som 
aktivist. Denne opplevelsen med ‘Natan-saken’ gjorde at hun bestemte seg for å bli advokat. Hun 
skaffet midler til rettshjelp gjennom den såkalte ‘RETTHJELPSDUGNADEN’. I ettertid har 250 barn fått 
den hjelpen de skal ha. Det hele kulminerte med en ny forskrift i 2014. UNE må nå grunngi alle 
sakene der barn er involvert.  

 

Referent:   

Arild 

 


