
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV FEBRUAR 2018 

KLUBBMØTE   05.02.18 

3 min:  

Ingen 3-minutter. 

 

Dagens tema: Cecilie Nordstrøm Hillesøy – Stiftelsen Prosjekt Kalinigrad.  

Cecilie viste oss en powerpoint-presentasjon og fortalte om Prosjekt Kalinigrad som er en privat 
stiftelse, med formål å hjelpe barnehjemsbarn i Kalinigrad. Cecilie sitt engasjement startet i 1997 og 
det er siden den tid blitt gjort mye som har ført til en bedring på barnehjemmet. Barnehjemmet har 
ca 120 funksjonshemmede barn. I dag er de meget dårlige sanitærforholdene bedret med bl.a. 
ordentlig toalett og fliselagt gulv. De har fysioterapirom hvor barna får opptrening og flere enn 
tidligere har lært seg å gå. Det blir brukt penger på bl.a. næringsrik mat og bleier, noe som ikke 
hadde vært mulig uten innsamlede penger fra næringsdrivende og privatpersoner her i Norge. Barna 
får være på barnehjemmet til de blir 18 år, da havner de som regel på institusjoner for voksne 
funksjonshemmede. Det er svært vanskelig å få russiske familier til å adoptere funksjonshemmede 
barn, de aller fleste har ikke råd til den kostnaden dette medfører. I dag er det verre enn tidligere å få 
varer inn til barnehjemmet i Russland, da det er mye strengere kontroll på dette. Myndighetene 
overfører mer midler enn tidligere til hjemmet, men det meste av dette er øremerket, slik at det ikke 
er mulig å bruke pengene til det en ønsker. Når Cecilie besøker barnehjemmet, har hun kontanter 
med seg som de får til å handle for. Da setter hun opp en plan sammen med styrer om hva pengene 
skal brukes til. Etter å ha jobbet med barnehjemmet i så mange år, har hun tillitt til at pengene 
brukes fornuftig og til det de er blitt enig om. I enkelte tilfeller overføres det penger fra Norge til 
barnehjemmet. Cecilie har et ønske om at alle barna på barnehjemmet skal få sin egen kosebamse, 
men er usikker på om dette lar seg gjennomføre. Hun har sett på kosebamser som selges på Ikea, 
som kan vaskes. Om det er mulig å få dette inn i Russland vet hun ikke enda, men de undersøker om 
dette eventuelt kan tas inn via Polen. Senger, madrasser og annet utstyr som Arna Rotary var med å 
samle inn til barnehjemmet rundt år 2000 er fortsatt i bruk, med unntak av det som er 
utslitt/’oppbrukt’ i løpet av disse årene. Hjemmeside Stiftelsen Prosjekt Kaliningrad: 
http://www.prosjektkaliningrad.no 
 
Annen info 
Kulturdagane i Arna: Ove Skjoldal orienterte om at det blir Odd Nordstoga som skal ha 
avslutningskonsert i Arna kyrkje søndag 29. april i stedet for Karoline Krüger og Sigvart Dagsland. 

Referent:   

Kristin 

 

http://www.prosjektkaliningrad.no/


  

KLUBBMØTE   12.02.18 

3 min:  

Bjørn Myhren hadde Rotary sitt temaet for februar, «world understanding month», som 

utgangspunkt for 3 min på møtet. Det er ikkje alltid like enkelt å forstå og forholde seg til alt som 

skjer rundt omkring. Da kan Rotary sin 4 spørsmålsprøve være en god rettesnor - Er det sant? - Er det 

rettferdig overfor alle det angår? - Vil det skape forståelse og bedre vennskap? - Vil det være til beste 

for alle det angår?. 23 februar 1905 ble det første møtet i Rotary holdt. Rotary sin grunnlegger, Paul 

Harris, sa at veien til krig er bred og kort mens veien til fred er lang og kronglete (fri norsk 

oversettelse). Fredsarbeid og konfliktløsing har alltid vært en av grunnpilarene i Rotary. I løpet av de 

siste 10 årene er Rotary Peace Center etablert, og årlig gis det 50 mastergradsstipend til 

fredsstudenter ved universiteter i mange land. Norge er internasjonalt kjent for sitt fredsarbeid, og er 

et populært reisemål for «Rotary Peace Fellows». 18 fredsstudenter besøkte Oslo nylig, og ble godt 

mottatt både av det offisielle Norge og av vel ansette fredsorganisasjoner. Det sier litt om arbeidet til 

Rotary sin anseelse, og Rotary var i 2017 rangert blant de 10 organisasjonene i verden med størst 

betydning for fredsarbeid. 

 

Dagens tema: Yrkesforedrag – Kistin Akselberg 

Kristin er 46 år og har 2 tenåringssønner. Hun er oppvokst i Stølsvegen, og bor i dag på Arnatveit. 

Etter 3 års utdanning innen handel og kontor og fagbrev i kontorfaget, tok hun 1 år ved Bergens 

Handelsgymnas. Derifra gikk veien inn i Bergen kommune. Først som lærling, og fulgte med da 

bydelsadministrasjonen flyttet inn i kontorer på Øyrane Torg i 1991. Hun meldte seg inn i Norsk 

kommuneforbund i 1992, og ble ganske raskt ungdomstillitsvalgt i forbundet. I 

bydelsadministrasjonen var det i starten forskjellige administrative oppgaver deriblant 

sentralbordtjeneste, og Kristin fortalte smilende om forviklinger som oppstod da telefonnummeret til 

bydelsadministrasjonen var nesten det samme som nummeret til Arna Taxi. I 2004 ble Kristin 

overtallig i Arna, og så for seg en hyggelig sluttpakke med på veien videre. Slik ble det ikke. Hun ble i 

stedet overført til sentralarkivet som ligger i Hansa sine gamle lokaler på Kalfaret. Etter noen 

måneder tok hun permisjon og reiste med mann og barn på langtidsopphold i Spania. Etter et 

opphold på 3 mnd var hun tilbake i jobben i sentralarkivet. Så ble det lyst ledig en stilling som 

kontorsekretær ved Garnes skole som hun søkte og fikk. Det var både praktisk for familien og en flott 

arbeidsplass med gode kollegaer og et godt miljø. I 2013 byttet hun igjen beite til IKT-medarbeider og 

jobber den dag i dag med rådgivning og support på «Tilskuddsportalen» i Bergen kommune. Også der 

kan det bli forviklinger når oppgraderinger fører til e-post spam til uskyldige brukere av tjenesten, 

men det er en flott arbeidsplass med et stort spenn av fagkompetanse. Kristin er aktiv i 

Arbeiderpartiet, og ble leder i Arna bydelsstyre i 2008. Bydelsstyret ble lagt ned 2 år senere, og i 2011 

ble hun valgt inn i bystyret og kom inn i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Hun har vært 

sekretær i Arna Næringsforum og Espeland Fangeleir, og fra 2018 er hun også fungerende nestleder i 

Arbeiderpartiet sitt lokallag i Arna. Kristin beskriver seg selv som utadvendt og sosial, men har også 

behov for alenetid og trives godt med en god bok i eget selskap. Avslutningsvis fortalte Kristin 

engasjert om en tur hun fikk være med på sammen med 4 andre entusiaster fra Espeland Fangeleir. 

Turen gikk til Nederland der de besøkte 3 fangeleirer som var transittleirer for videre transport til 

andre mer kjente endestopp for millioner av fanger. Leirene var egentlig rasert og mer eller mindre 



  

revet etter krigen, men er bygget opp igjen for at nåtiden ikke skal glemme en mørk del av historien. 

Det var sterke opplevelser som Kristin aldri vil glemme. 

Annen info 
Ingen. 

Referent:   

Odd 

KLUBBMØTE   19.02.18 

3 min:  

Ingen 3-minutter.  
 

Dagens tema: Kathrine Molvik – Gründer og daglig leder i FeC AS Sveis og 

materialteknologi 

Kathrine har fagbrev som industrirørlegger og er utdannet sveiser, sveiseinspektør og sveiseingeniør. 
Hun var første kvinnelige lærling som industrirørlegger og gikk i lære hos Frank Mohn, hvor hun fikk 
tildelt handicap-toalettet som garderobe. I dag er det ca 300 sveiseingeniører i Norge og 30 av disse 
er kvinner. I firmaet hvor hun var ansatt, fikk hun tidlig tilbud om en lederstilling som hun takket nei 
til, fordi hun følte selv at hun ikke var god nok for stillingen. Dette angret hun på i ettertid, og takket 
derfor ja til en annen stilling om å bygge opp et sveiseverksted som hun fikk tilbud om i samme 
bedrift. Etter hvert ble tanken om å starte for seg selv sterkere og sterkere og FeC AS ble etablert 
våren 2014, og hun fortalte litt om hvordan de jobber og viktigheten med å ha kompetanse i Norge 
på det vi gjør. FeC er i dag et kompetansesenter innen sveis og materialteknologi med avdelinger i 
Bergen, Stavanger, Danmark og Polen. Firmaet består av sveiseingeniører og -inspektører, som har 
faglig tyngde og bred erfaring innen subsea, shipping, offshore, flyindustri og energisektoren. FeC har 
også lang erfaring fra ulike sertifiseringsselskap. Flere av våre medarbeidere har mastergrad innen 
materialteknologi. Det har vært både oppturer og nedturer, men hun ville ikke gjort noe annerledes 
Det er av sine feil hun lærer og det gjør henne sterkere og mer motivert til å gjøre ting enda bedre. 
Hun er glad for at hun turte å satse – det er viktig å gripe de mulighetene vi får. Et interessant og 
spennende foredrag. 

Annen info 
Bjørn og Arild orienterte kort om PETS som skal være på Voss helgen 2.-4. mars. Arna Rotary er 
arrangør for Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland. 

Referent:   

Kristin 

 



  

KLUBBMØTE   26.02.18 

3 min:  

Ingen 3-minutter 

Dagens tema:  Sosial kveld med reker, sild og vin 

Møtet vart på ein flott måte leia av Lene.  

3 minuttar måtte utgå, men Vidar presenterte til gjengjeld ei rekkje smakfulle vinar. Her 

vart det introdusert kvite friske nyheiter i Norge, og ikkje minst søte smakseksplosjonar. 

Utrente som vi var gløymde vi å spytta, og svalde det heile ned! 

Frå og med rhinskvin nummer to fekk referenten problem med å skilja druetypane frå 

kvarandre. 

Kveldens lotteri gjekk til inntekt for Fifty Thousand Happy Birthdays. 
 

Referent: 

Aksel 


