
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV JANUAR 2019 

KLUBBMØTE   07.01.19 

3 min:  

Dagens 3-minutter var ved Jon H som ga oss alle en rask oppdatering på Norges grunnlov. 

 

Dagens tema: Komiteene arbeider 

Komiteene gikk hver til sitt og jobbet. 

 
Annen info 
Gunvor og Ingeborg orienterte om status i planlegging av eldrefesten neste mandag. Sjåfører ble 
bedt om å ta en siste ringerunde og følge opp «sine» gjester. 

Referent: Trond 

ELDREFEST   14.01.19 

Mandag 14. januar 2019 arrangerte Arna Rotary Klubb den årlige eldrefesten, med ca 110 deltakere. 
Dette er et populært arrangement for våre eldre i bydelen og vi hadde også noen på venteliste til 
årets arrangement. 

Kyrkjelydshuset var fullsatt når komiteleder Gunvor Djønne ønsket velkommen. Deretter holdt 
President Jon Heimset en kort velkomsttale til de frammøtte. 

Tradisjonen tro, ble det servert snitter, varm sjokolade og kaffe til gjestene. Det er tydelig at gjestene 
koser seg og har sett fram til denne kvelden. Haukeland Songlag kom også innom og sang julesanger 
for oss. 

Festtaler var Evelyn Haldorsen som snakket om hvordan dagens besteforeldre er, sett i forhold til 
tidligere generasjoner besteforeldre. Hun holdt en humørfylt tale med gode historier fra både fortid 
og nåtid og mange i salen kunne nok kjenne seg igjen i det hun fortalte. 

Også i år hadde vi fått med Jan Erik Raknes ved pianoet, som spilte for gjestene gjennom hele 
arrangementet. 

Kvelden ble avsluttet med utlodning av blomstene på bordene og vinnerønske- og gleden blant 
gjestene var en fornøyelse å se på. 

Stemningen på årets eldrefest var det ingenting å utsette på. De eldre setter pris på arrangementet 
og gir uttrykk for at dette liker de å være med på. De gleder seg allerede til neste års fest – og det 
gjør vi også. 

 

Referent:  Kristin  



  

KLUBBMØTE   21.01.19 

3 min:  

Trond hadde alderdom og lovverk som tema. Han er pensjonist, men selv om man er frisk og 

oppegående, vet vi alle at alderen og svekkelse kommer før eller siden. Trond er verge for flere 

personer som av en eller annen grunn ikke kan ta vare på seg selv og sine verdier. Tidligere var det 

slik at overformynderiet tok kontroll over verdiene til personer som ble umyndiggjort. Det ble 

oppnevnt en verge, og arv kunne ikke deles ut for den umyndige var død. Nå er vergemålsforskriften 

endret slik at det kan settes opp en fremtidsfullmakt mens man ennå er frisk og oppegående. 

Endringen i forskriften åpner for nye muligheter, og nå er det mulig å dele ut arv også før den 

umyndige er død. Det er de samme formelle krav til vitner ved utferdigelse av fremtidsfullmakt som 

til testamente. 

 

Dagens tema: TRF-komiteen informerer 

Komiteleder Leif Harald startet innledningsvis med å minne klubben på TRF komiteens mål og 
oppgaver i inneværende rotaryår. 

Oppgaver 

* Planlegge og gjennomføre nytt internasjonalt prosjekt, eventuelt i samarbeid med andre klubber. 

* Gi informasjon til medlemmene om TRF i 2 dedikerte medlemsmøter gjennom året. 

* Rapportere status om fremdrift og økonomi vedrørende prosjekter under arbeid, for styret og 
klubbens medlemmer. 

Komiteen arbeider med 3 aktuelle prosjekt dette året. 

1. DG-Prosjekt: Empowering Women through Agriculture (EWA) Project - Cyanika Sector, Burera 
District, Rwanda. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Boulder Valley RK, Musanze RK, Bergenhus 
RK, Arna RK 

2. GG1977342: WASH (vann/sanitær/helse)-Otuke district UGANDA , som er et samarbeidsprosjekt 
med Spring Lake RK, Lira Rk m.fl. 

3. PROSJEKT “HAAPET” – næring for generasjoner, er et samarbeidsprosjekt med Tabaté RC – Brasil. 

Leif Harald gikk så detaljert gjennom innhold, organisering og fremdrift i de forskjellige prosjektene. 

EWA prosjektet har som mål å lære kvinner om ernæring og jordbruk for å øke produktmangfoldet 
og størrelsen på avlinger. Det skal redusere fattigdom og under- og feilernæring som er et stort 
problem i området. Prosjektet er delt opp i 4 faser, og slutter med at «ambassadører» som har fått 
opplæring og veiledning, skal gi sin kunnskap videre til nye ambassadører slik at kunnskap sprer seg 
videre utover og fremover i tid. Prosjektet har et totalbudsjett på 16.500 USD, og er dermed ikke 
stort nok til å bli et GG prosjekt. ARK bidrar med 500 USD. 

WASH prosjektet er vårt GG prosjekt i år. Målet er å gi 4 svært fattige landsbyer i distriktet dype 
borehull for å sikre tilgang på rent vann. 3 skoler skal få innelukkede latriner, og innbyggerne skal få 



  

opplæring i sanitær og helse. Mer enn 2500 personer vil få nytte av dette. Totalbudsjettet er på 
81.031 USD der klubb-bidrag utgjør 23.000 USD. Resten kommer fra ikke-rotarianere og bidrag fra 
DDF og World Fund. ARK bidrar med 5.250 USD. Nødvendige søknader er nå klare. Oppstart er 
planlagt våren 2019, og gjennomføring i løpet av rotaryåret 2018 – 2019. 

Prosjekt «Haapet» i Brasil handler om å gi opplæring i sunt kosthold, bevaring av helse, mental og 
fysisk vekst, og å forebygge fremtidige sykdommer. Budsjettet er på ca 53.000 NKR. Av dette er ca 
32.000 tenkt brukt til lønnsmidler. ARK er foreløpig avventende til deltagelse på grunn av den store 
lønnsposten. 

Jon Akselberg orienterte om status på ungdomsutveksling etter at Rolf Tingvoll besøkte klubben i fjor 
høst. ARK har så langt ikke fått napp på mulige kandidater. Dersom vi gjør et fremstøt rettet mot 
tiendeklassinger i mai, vil det være mulig å få kandidater til høsten. ARK har ikke hatt deltagere ute 
på Round Trips/camps. Jon oppfordret klubbmedlemmer om sjekke på nettet om det passer for noen 
de kjenner 

Annen info 
Presidenten takket alle for innsatsen på årets eldrefest. Han har fått veldig gode tilbakemeldinger, og 

søsteren til Agnar Mikkelsen takket på vegne alle deltakerne på festen. 

 

Referent:  Odd  

 

GUVERNØRBESØK OG KLUBBMØTE   28.01.19 

3 min:  

I sin tre-minutt snakket Lene om bærekraftig utvikling. Hvis alle folk på Jorden skal leve som oss 

nordmenn, trenger vi 2,7 jordkloder, sa hun. 

 

Dagens tema: Guvernøren besøker egen klubb 

Møtet ble ledet av president Jon, som sa at Arna Rk er stolt over å ha Arild som guvernør dette året. 
 
Medlemsrekruttering er viktigst, sa guvernør Arild Dale da han mandag 28. januar besøkte sin egen 
klubb. 

Arild fortalte om hans reise som guvernør helt fra Sveinung Mjelde i 2015 etter gjentatte spørsmål, 
traff ham i en kassakø og fikk hans ja til at Arna Rotaryklubb kunne lansere han som sin kandidat til 
valget av guvernør for 2018/19. 

Siden har det vært en rekke pets, distriktskonferanser og andre konferanser i inn- og utland. Men 
ingenting slår distriktskonferansen som Arna Rk arrangerte på Voss i fjor. Jeg får høre mye takk og 
ros for denne konferansen, sa Arild. 

I august i fjor startet Arild sin besøksrunde til de 46 klubbene i distrikt 2250, som strekker seg fra 
Stryn i nord til Sokndal i sør. 



  

På hvert av klubbesøkene legger Arild vekt på hvor viktig medlemsvervingen er for klubbene. Det er 
noen klubber som sliter fordi de har forsømt seg på dette felt. Det finnes til og med fortsatt klubber 
som bare har menn som medlemmer. 

«Jeg oppfordrer hver klubb til å skaffe ett nytt medlem netto dette Rotary-året. Hvis klubbene klarer 
det, vil distriktet ha 46 nye medlemmer når året er omme», sa Arild. 

Det er også viktig at de nye medlemmene blir engasjert straks de kommer inn i klubben. 

Arild fortalte også at han under sitt opphold i Egersund hadde besøkt Gro Bolstad og John Willy 
Valdemarsen og skulle hilse fra dem. 

Annen info 
15 ledsagere og 30 medlemmer deltok på møtet, der de fikk servert pizza og mineralvann. 

 

Referent:  Audun  

 


