
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV FEBRUAR 2019 

KLUBBMØTE   04.02.19 

3 min:  

Ingen 3-minutter denne gang, men som en god erstatning kunne presidenten fortelle en liten 

apotekerhistorie. 

 

Dagens tema: Administrasjons- og medlemskapskomiteene sitt møte 

Administrasjonskomiteen v/Hallvard ba om innspill på tema til program, forslag på eksterne fore-
dragsholdere og bedrifter vi kan besøke. 
Medlemskapskomiteen v/Lene 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 

KLUBBMØTE 11.02.19 

3 min:  

Bjørn H snakket om våre holdninger og hvordan de påvirker våre ungdommer.  

Rusmidler blir brukt for å bli godtatt i enkelte grupper. 

Han snakket også om det å bli holdt utenfor og ikke bli med i vennegjengen. 

Her har vi en oppgave med å være med på å tilrettelegge for og støtte gode tiltak. 

 

Dagens tema: Tur til Nepal 

Jon H tok oss med på en tur til Nepal, viste oss bilder med flott natur og fortalte om kulturen 

i landet. 

Vi fikk høre om strabasiøse turer til fots høyt til fjells. En spennende reise livlig fortalt som 

bare Jon kan. 

 

Annen info 
Ove orienterte om Kulturdagane og konserten med Sigvart Dagsland og Karoline Krüger. 

 

Referent:  Torstein  

 



  

KLUBBMØTE   18.02.19 

3 min:  

Britt IA fortalte om en spennende og opplevelsesrik tur til Kilimanjaro 

 

Dagens tema: Restart i Silicon Valley v/Wenche Teigland, konserndirektør i BKK  

Om å møte og studere med unge «racere» i en alder av 51 år. Om å være utenfor komfortsonen. Om 
stadig raskere utvikling: Mot nye salgsmodeller, mot nyskaping i mindre og kortvarige modeller. 

Wenche så tilbake på et fantastisk halvår i California i 2018 som del av sitt masterstudium. 

 Annen info 
Ove sendte rundt bestillingsliste på billetter til konserten under Kulturdagane. 

 

Referent:  Aksel  

 

KLUBBMØTE OG TAPAS-AFTEN  25.02.19 

3 min:  

Britt F. Iversen snakket om Rotary og om verdiene våre. Hun gikk også gjennom litt av Rotarys 
bakgrunn og historie. Det var en fin påminnelse for alle å få høre igjen om hva Rotary står for. 
 

Dagens tema: Guvernøren besøker egen klubb 

Denne mandagen var det tapasaften med ledsagere og vi hadde en fin sosial samling sammen. 

Maten var bestilt fra Fazer Food & Co Catering Bergen og alle var fornøyd med det som ble servert. 
Her var det varierte tapasretter med bla. salater, poteter, kylling, reker, kjøtt, bacondadler og 
foccacia. Veldig kjekt å bestille mat fra et forholdsvis ukjent firma for oss, men dette kan virkelig 
anbefales. 

Det ble servert både hvitvin og rødvin til maten og Vidar orienterte litt om de ulike vinene. Her var 
det noe for enhver smak, som passet fint sammen med maten som ble servert. 

Medlemmene hadde en fin og hyggelig kveld sammen, som ble avsluttet i 22-tiden. 

Annen info 
Ingen. 

 

Referent:  Kristin  

 


