
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV NOVEMBER 2018 

KLUBBMØTE   05.11.18 

3 min:  

Gunvor fortalte om å forberede seg til å bli pensjonist, og ikke bli det likevel. Hun skulle gå av til årets 

sommerferie. Men hun ble likevel oppringt tidlig på høsten med spørsmål om hun kunne jobbe 

videre. Nå håper hun å bli ordentlig pensjonist i januar. 

 

Dagens tema: Valg av president og styre samt forberedelse til utdanningsmessen   

Valg: Tore Flatebø ble valgt til president for Rotaryåret 2020-21. 
Lene Jakobsen, Kristin Akselberg og Knut R. Heimvik ble valgt til styrerepresentanter for 2019-20. 
 
Forberedelse til utdanningsmessen 15. november og utdeling av messeavisen for distribusjon 
Messeansvarlig Hallvard orienterte om det forberedende arbeid og gikk gjennom oppgavene hver 
enkelt er satt opp på under messedagen torsdag 15. november. 
Vidar opplyste at det i årets messeavis er 83 annonser. Han mente at det må være en fornuftig 
balanse mellom annonser og redaksjonelt stoff, noe vi har nå. Vi må være fornøyd med dagens nivå 
og stoppe der. 
Audun orienterte kort om noe av det redaksjonelle innholdet i avisen. 
Hallvard varslet at det vil bli en evaluering av årets messe på klubbmøtet 10. desember. Årets 
hovedkomite vil da legge frem noen forslag, blant annet at arbeidet med annonser og redaksjonelt 
stoff blir lagt inn i de faste komiteer for å bli fordelt på flere. 

 
Annen info 
Presidenten fortsatte sin opplæring om Sogn og Fjordane i forbindelse med regionreformen og leste 
en historie om en sunnfjording i Kongens garde. 
Han opplyste at Distriktskonferansen på Voss gir klubben et overskudd på om lag 20.000 kroner. 

Det er lagt inn oppdatert informasjon om Ryla på distriktets hjemmeside. 

Referent: Audun 

KLUBBMØTE   12.11.18 

3 min:  

Ingeborg ga i dagens 3-minutter en oppsummering av livet som pensjonist i 10 år. Hun snakket om 
gleden ved å være frivillig, både som styreleder i Frivillighetssentralen, som «turvenn» og som 
reiseleder for eldre til Kypros. 

 

Dagens tema: Utbyggingen ved Arna stasjon v/Henriette Djønne Eide 

Henriette jobber som assisterende prosjektleder hos hovedentreprenør Skanska ifm utbyggingen ved 
Arna stasjon. Dette er en del av prosjekt UUT 25 (Utbygging Ulriken Tunnel) som omfatter utbygging 
av ny jernbane fra Fløen til Arna. 



  

Arbeidene ved Arna stasjon startet i august 2017 og første etappe skal avsluttes i januar 2019. Det 
blir da en to års pause i byggearbeidet på stasjonen mens man fullfører de jernbanetekniske 
arbeidene (spor, signalanlegg).  
Arbeidene er planlagt ferdigstilt sommeren 2022. 

 

Annen info 

Ingen saker. 

 

Referent:  Trond  

UDANNINGSMESSE 15.11.18 

I år gjennomførte Arna Rotary sin 11. utdanningsmessen i Bjørnarhallen, med 16 skoler og 14 
utstillere i hallen. Det var godt og jevnt besøk de første timene, men roet seg litt etter klokken 20. 

Emma, Linnea og Maria hadde besøkt 3-4 stands når vi hadde en prat med dem. De var interessert i 
studiespesialiserende, men hadde ellers ikke bestemt seg for hvilke skole de vil gå på eller hva de til 
slutt vil bli eller jobbe med. I utgangspunktet ønsker de å gå på videregående skole i Arna, eller i 
Sentrum, men ikke andre steder i fylket. 

For guttene Joakim og Jakob var det også studiespesialiserende som er ønsket videre, men gjerne på 
en skole med toppidrettslinje. De kunne gjerne tenke seg å gå på skole i Arna, men hadde også vært 
innom standen til Metis – som de likte veldig godt. De hadde enda ikke bestemt seg for hvilke skoler 
de kommer til å søke seg til. 

Vi hadde også en prat med Lene og Linda, som var på utdanningsmessen med sine sønner. De syntes 
det er positivt med Utdanningsmesse i bydelen og mener dette er en fin måte for elevene å starte 
prosessen med å finne ut hva de vil gjøre etter ungdomsskolen. De synes også det er positivt at 
foreldre kan gå rundt å snakke med de ulike skolene, selv om ikke de fikk lov å gå sammen med 
sønnene sine. 

Fra Arna videregående skole møtte vi Anette og Grete. Skolen pleier å delta på denne messen og 
utdanningsmessen på Osterøy. De har hatt godt besøk på standsen, både av elever som vet hva de vil 
gjøre videre og av elever som ikke hadde bestemt seg enda. Deres oppfatning av at det det var flere 
besøkene på årets messe og at flere elever ønsket å velge en nærskole. Med tanke på å kunne 
opprettholde et godt studietilbud i bydelen, er det viktig at elvene også søker seg inn her. 

Langhaugen videregående skole ved Christoffer, Kamilla og Åsne, kunne også fortelle om godt på 
besøk på sin stands. De er med på Utdanningsmessen for andre gang og har også hatt et jevnt besøk 
hele kvelden. De har egen musikklinje og danselinje på skolen (eneste linje i Hordaland som har 
dans), som er veldig populær – de setter også opp en egen musikal med elevene på skolen. De kunne 
fortelle om et godt miljø på skolen, hvor elevene kan være seg selv. 

På standen til NSB, møtte vi Einar, Jeanette og Øyvind. De følte at elevene gjerne var litt unge og ikke 
helt var i deres målgruppe. Besøket på standen kunne vært bedre, men litt besøk hadde de hatt. De 
elevene som de snakket med, hadde ikke tenkt så mye på utdanning gjennom NSB, som er en 
forholdsvis kort utdanning med god lønn. Det er i tillegg mangel på lokførere i Norge, også her lokalt, 
og dette er både et spennende og variert yrke. 



  

For Arna Rotary har dette vært en flott og godt gjennomført Utdanningmesse med mange 
besøkende. Vi ønsker alle elever lykke til med sitt framtidige skolevalg! 

Referent:  Kristin  

 

KLUBBMØTE   19.11.18 

3 min:  

Tore F tok oss denne gang med på en rundtur rundt Osterfjorden.  

 

Dagens tema: Haraldsplass barnevern 

Daglig leder Arvid Møll og avd.leder Heine Andreassen fortalte om det vikteige arbeidet som gjøres 
av barnevernet. 
Haraldsplass barnevern er en del av Haraldsplass diakonale seksjon. 
Det startet med Garnes barnevern i 1987. 
Haraldsplass barnevern har avtaler med Bergen kommune om hjelpetiltak i hjemmet og avtale med 
Bufetat. 
De organiserer fosterforeldre når det er aktuelt, besøkshjem, institusjonsplasser, enetiltak, ettervern, 
botrening i leiligheter. 
De har tiltak for foreldre og fosterforeldre. 
Aktivitet på Garnes og Revehjellane i Arna bydel. 
Legger opp dagtilbud, skole og arbeid og hjelper med oppfølging av daglige gjøremål, bygger praktisk 
selvstendighet. 
Følger opp og har kontakt med nettverk og familie. 
Et økende antall barn plasseres utenfor hjemmet, de fleste i fosterhjem og ikke i institusjoner. 
 
Annen info 
Tore Flatebø informerte om at han trekker seg som President for 2020/21 av helsemessige årsaker. 

Ny President for perioden blir Kristin Akselberg. Nytt styremedlem blir Torstein A Jenssen. 

 

Referent:  Torstein  

 

KLUBBMØTE   26.11.18 

3 min:  

Utgår. 

 

Dagens tema: Bedriftsbesøk – Idé House of Brands + juleshopping 

De siste årene har Arna Rotary hatt bedriftsbesøk hos Idé House of Brands med juleshopping i 
november. Bedriften skal flytte til nye lokaler i løpet av desember og denne kvelden var det derfor 
ekstra gode tilbud for oss som var til stede. 
Hardanger bestikk hadde en presentasjon av produktene sine og fortalte om bedriften. Også her var 
det gode tilbud på ulike sett med produkter fra Hardanger bestikk. 



  

Vi ble servert litt å spise og litt å drikke, som kunne nytes sammen med shoppingen. Om ikke vi 
tømte hele butikken, ble det nok flere gode kupp for de som var med denne kvelden – og det ble fyllt 
opp både poser og bager med flotte produkter og gaver. 
Alt i alt en veldig flott kveld som medlemmene satte stor pris på. 
 

Annen info 
Ingen saker. 
 

Referent:  Kristin 


