
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV JUNI 2018 

KLUBBMØTE   04.06.18 

3 min:  

Undertegnede orienterte om endringer i arbeidsforholdet. Jeg er ikke lenger teknologisjef i NRK. I 

2017 jobbet jeg 100% MCB, og gikk over i annen funksjon etter innflytting. Jeg vurderer pensjonering 

ved årsskiftet 2018/2019. 

 
Dagens tema: Kommende komiteer arbeider. 

Jon Heimset gikk gjennom komitesammensetningene, og informerte om at komiteene skal 

presentere hva de arbeider med på senere klubbmøte.  

 
Annen info 
Jon orienterte om at klubben må søke nytt klubblokale til høsten. Eier vil disponere dagens møterom 
i idrettsparken til andre formål. Espeland Fangeleir ble nevnt som et mulig alternativ. 
 

Referent: Odd 

KLUBBMØTE   11.06.18 

3 min:  

Utgår. 

 

Dagens tema: Terje Teigen og Per Egil Kure – Bry deg! 

Terje fortalte om bakgrunnen for organisasjonen og arbeidet de har startet opp med. ‘Bry deg & bli 
med’ er en non-profitt organisasjon, basert på frivillighet og består i hovedsak av foreldre med barn 
på småtrinnet. Det er mange barn og ungdommer som faller utenfor i en tidlig alder, spesielt de som 
ikke driver med sport, kor, speider eller annen organisert fritidsaktivitet. 

Skolene står overfor en stadig økende utfordring knyttet til barn og unge som faller utenfor og ‘Bry 
deg & bli med’ har gått i en dialog med Ådnamarka skule i første omgang, for å se hva de kan bidra 
med for å hindre negativ utvikling og for å skape et bredere samspill mellom både foreldre og barn. 

De ønsker å stimulere den fysiske biten, ved å arrangere uteaktiviteter og sunne interesser, som 
turdager, fisking, grilling osv. De frivillige som er med, leverer politiattest, selv om dette er et krav for 
organisasjonen. 

Per Egil fortalte om sitt engasjement og om sønnen som er grunnen til at han har engasjert seg i 
dette arbeidet. Han fortalte også om arbeidet som blir gjort i klubbhuset ved Arna stasjon. I 
begynnelsen var det bare et par stykker som møtte, men etter hvert som ryktene har gått, er det 



  

mange flere som bruker tilbudet. For mange har dette også resultert i nye vennskap mellom de som 
har møtt opp. I stedet for å stå utenfor å krangle med hverandre, finner de på aktiviteter sammen. 

Flere av barna vokser og får en bedre selvtillit når de føler at de mestrer og er en del av et fellesskap. 
De som tidligere er blitt kalt svare, er nå de sterke, som tar imot en utfordring og som hjelper der det 
trengs. 

For å utgjøre en forskjell i noens liv, trenger du ikke være fantastisk, rik, vakker eller perfekt – Du 
trenger bare å bry deg! 

 
Annen info 
Alfred Nyheim – Viste til arbeidet som skal gjøres i sansehagen ved Arna helseheim og oppfordret 

medlemmene til å være med på dugnad onsdag 13. juni. Det er ikke behov for så mange, men 4-5 

stykker kan få gjort mye for å få ferdig arbeidet som skal gjøres. 

 

Referent:  Kristin 

KLUBBMØTE   18.06.18 

3 min:  

Dagens 3-minutter var ved Synnøve som ga oss en god oppdatering på alle aktiviteter og prosjekter, 
både nasjonalt og internasjonalt, som er i gang i den høyst vitale 56-åringen Arna Rotaryklubb. 

 

Dagens tema: Guvernørskifte 

President Bjørn S presenterte de fremmøtte gjester. 

Avtroppende guvernør Kristin Landmark holdt en fengende avskjedstale og takket sitt styre for 

samarbeidet i guvernøråret før hun overrakte stafettpinnen til påtroppende guvernør, klubbens egen 

Arild Sundland Dale. 

Påtroppende guvernør takket for tilliten og så frem til et givende og utfordrende år. 

Årets vinner av kulturprisen i Arna, Malin Birkelid, stod for det kulturelle innslaget ved sin tolkning av 

Edvard Grieg.  

Annen info 
Ingen annen informasjon i møtet. 

Referent:  Trond 

 

KLUBBMØTE   25.06.18 

3 min:  

Dagens 3-minutter var ved Ove som stilte spørsmålet: Er du en venn? 



  

 

Dagens tema: Guvernørskifte 

Bjørn oppsummerte Rotaryåret 2017/2018 i Arna, med mange høgdepunkt. Bjørn takka alle for stor 
innsats i arrangement og komitear, og la president-kjedet på Jon sine aksler. Jon kvitterte med å 

varsle at han ikkje ser for seg palassrevolusjon, men ynskjer å utvikla klubben vidare. 
 
Annen info 
Distriktskonferansen i år blir 4.-7.oktober. 

Referent:  Aksel 

 


