
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV SEPTEMBER 2018 

KLUBBMØTE   03.09.18 

3 min:  

Ingen 3 min. 

 

Dagens tema: Aktiv trivsel, ved Kjetil Sælen   

Stikkord: Heller litt rund og aktiv, enn syltynn og passiv. Berre 30 prosent av vaksne nordmenn er 
regelmessig fysisk aktive, nest lågast i Europa. Viktigaste grunn at nesten ingen går. Regelmessig trim 
stimulerer fornying av hjerneceller og reduserer utvikling av demens. 

 
Annen info 
Ingen saker. 
 

Referent: Aksel 

KLUBBMØTE   10.09.18 

3 min:  

Utgår. 

 

Dagens tema: Omvisning – Espeland vannbehandlingsanlegg 

Ivar Kalland, tidligere ansatt i Bergen kommune v/Vann- og avløpsetaten, nå pensjonist, orienterte 
om vannforsyningen i Bergen. 
Vann- og avløpsetaten sine oppgaver er: - Forvaltning og myndighet - Strategisk planlegging - 
Infrastruktur - Kundeservice - Driftstjenester 
Bergen vann sine oppgaver er: - Drift og vedlikehold - God og tilstrekkelig infrastruktur 
I 1972 hadde vi 18 offentlige vannverk, mange små nedbørsfelt nær bebyggelse og manglende 
oppfølging av disse. 
I dag har vi 6 vannverk som leverer til et felles nett, hvor det er mulig å koble ut disse, slik at det 
leveres vann fra bare 1 vannverk, i inntil 3 måneder. 
Hovedinnsats i perioden 2015-2024: - Oppgradere Espeland vannbehandlingsanlegg - Økt 
produksjonskapasitet - Bedre overføringssystem - Reduksjon av ‘vann på avveie’ (lekkasjer) 
Vannverkene i Bergen leverer 90 millioner liter drikkevann per døgn. 
I Kong Oscars gate ligger Bergens eldste vannledning, fra 1865. Her gjøres det nå utbedringer grunnet 
brudd. 
Etter forelesningen, ble vi vist rundt på anlegget av Einar Aadland som er ass.leder i Bergen Vann. 
 
Annen info 
Ingen saker. 

 

Referent:  Kristin 



  

KLUBBMØTE   17.09.18 

3 min:  

Ingen 3-minutter. 

Dagens tema: Regnskap, budsjett og nominering 

28 frammøtte medlemmer 

Møtet vart leda av presidenten 

Trond J.H. presenterte styret sitt regnskap 2017/18, som vart godkjent.. 

Bjørn S. presenterte styret sitt forslag til budsjett 2018/19, som vart vedtatt. 

Lene, Tore F. og Kristin blei nominerte til presidentkandidatar 2020/21. 

 

Fylgjande vart nominerte som kandidatar til styret 2019/20:   

Kristin A., Knut Remi, Bjørn H., Tore F., Britt S.I, Gunvor, Anne Britt, Torstein, Tor S.  
 
Annen info 
Ingen saker. 
 

Referent:  Aksel 

KLUBBMØTE   24.09.18 

3 min:  

Utgår 

 

Dagens tema: TV-aksjonen 2018 

Eiel Holten, innsamlingsansvarlig i Kirkens Bymisjon, fortalte om årets TV-aksjon og om arbeidet til 

Kirkens Bymisjon. Hele organisasjonen bygger på et verdigrunnlag om at det ikke er godt for noen av 

oss å være alene, å ikke kunne brukes til noe. 

Kirkens Bymisjon startet i 1855 og het da Christiania Indremisjon og hadde som formål å forkynne 
Guds Ord i skrift og tale. Denne formålsparagrafen ble endret i 1894 til å omhandle kristen 
kjærlighedsgjerning. I 1917 ble dette revidert til å også omhandle sosialt arbeid. Ble omgjort fra en 
organisasjon til stiftelse i 1971. Kirkens Bymisjon i Bergen ble stiftet i 1997 og formålsparagrafen/ 
visjonen her er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg (Lindre - Reparere – 
Støtte – Veilede). 

Kirkens Bymisjon i Bergen har følgende tilbud: 

Omsorgsbase for kvinner - En seng for natten - Mat og omsorg, rådgivning, helsehjelp, 
skaderedusering 

Møtestedet - Varmestue med gratis matservering for rusavhengige - Åpent alle dager i uken (100-150 
porsjoner middag hver dag) 



  

Gatejuristen - Gratis rettshjelpstilbud til mennesker som har eller har hatt et rusproblem - Typiske 
saksområder: Helse- og sosialrett, bolig, trygd, pensjon, gjeld 

Prosjekt FRI - Hjelp og støtte til mennesker utsatt for menneskehandel og tvansprostitusjon 

Akutt overnatting - 32 senger for fattige EØS-borgere - fullt hver natt, koster kr 15,-/natt (tilbud om 
dusj, mulighet for å vaske klær o.l.) 

Korskirken - Et hellig rom midt i byen - Et åpent kirkerom til stillhet, lystenning, samtaler, bønn, 
gudstjenester, konserter ++ 

Krohnhagen - Kafe som blir drevet av 2 ansatte og ca 8 personer som er på arbeidstrening - Betale for 
2 middager og få 1, da gir du en middag til en som ikke har råd selv (pluss-middag) 

Åpen barnehage - Bymisjonen har 2 åpne barnehager - Tilbud til barn mellom 0-6 år, med en forelder 
- Har en pedagogisk leder, men foreldre må delta i aktiviteter 

Home Start – Familiekontakten - Familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsforeldre og 
tilbyr praktisk hjelp, vennskap og avlastning - Årstad, Bergenhus, Laksevåg og Arna bydeler - Eget 
prosjekt for familier med kroniske syke eller funksjonshemmede barn i alle bydeler 

EMPO - Arbeid blant innvandrere, et flerkulturelt ressurssenter - Aktiviteter, kurs, veiledningstilbud, 
temadager - Nettverksbygging, språk- og kulturopplæring – og god mat 

Ungdomstiltaket V13 - Alternativ skoledag - Åpen helg – rusfritt tilbud til sentrumsungdom - 
Aktivitets- og samhandlingsgrupper - Aktiviteter i ferier 

Pengene som kommer inn fra årets TV-aksjon skal kort oppsummert brukes til følgende: - Kom inn for 
natten - Kom inn i hverdagslivet - Kom inn i samfunnet 

Blir brukt på 20 ulike steder i landet og må brukes innen 5 år. 

Motto for årets TV-aksjon: Mindre alene sammen 

 
Annen info 
Gunvor Djønne orienterte om arbeidet til Arna Rotary rundt årets TV-Aksjon.  

Referent:  Kristin 

 


