
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV APRIL 2019 

KLUBBMØTE   01.04.19 

3 min:  

Ingen 3-minutter. 

 

Dagens tema: Håkon Vatle – Statsraad Lehmkul 

Har jobbet om bord på skipet siden 1996 – 2005 og har siden jobbet i stiftelsen for Statsraad 
Lehmkuhl 

Bygd 1914 i Tyskland. Ble solgt til England og deretter kjøpt til Bergen i 1921 og har vært skoleskip 
siden 1923 fram til 2. verdenskrig. Etter krigen ble sluttet skipet å være skoleskip og var på nippen til 
å bli solgt til utlandet, før Hilmar Reksten kjøpte denne for egne midler i 1966. Stiftelsen ble 
opprettet i 1977 og har skipet har blir drevet av stiftelsen siden da. 

Har i mange år hatt som mål å bli verdens mest miljøvennlige skip i sin klasse og vil bli dette i løpet av 
året. Har jobbet tett med NorEngros i Arna for å få dette til. I løpet av et år får de ca 70 % av 
framdriften av vindkraft. 

Planlegger en jordomseiling i perioden september 2021 – april 2023, som de har kalt One Ocean. 
Start og slutt vil være Bergen. Dette er et nasjonalt prosjekt med internasjonalt interesse og de har et 
tett samarbeid med flere aktører i Norge. Statsraad Lehmkuhl har aldri vært borte så lenge fra 
Bergen. 

Haakon viste en oversikt over de ulike havnene det er planlagt at de skal innom i løpet av 
jordomseilingen. I tillegg vil de drive med en del forskning i løpet av turen og har et samarbeid med 
Havforskningsinstituttet om dette. 

Hjemmeside Statsraad Lehmkuhl: https://lehmkuhl.no 

 
Annen info 
Jon orienterte om at vi har hatt to jubilanter den siste uken. Det er Audun Stølås som har fylt 70 og 
Nils Thunestvedt som har fylt 98 år. 

Jon orienterte om to nye medlemmer, dette er Henning Kristian Olberg og Tore Dalen Thunestvedt. 

Jon minnet om dugnad i sansehagen i april. 

Anne Britt minnet om fotballkampen mellom Arna-Bjørnar og Sandviken 1. mai 2019. Dersom noen 
ønsker å bidra med noe ifbm med kampen, er det bare å ta kontakt. 

Referent: Kristian 



  

KLUBBMØTE 08.04.19 

3 min:  

Ingen 3-minutter. 

 

Dagens tema: Innkommende president sitt møte 

Tore Dalen Thunestvedt ble opptatt som nytt medlem. Fadderen, Sveinung, fortalte at Tore bor på 
Garnes, er gift og har tre barn på 20. 19 og 12 år. Han har fagbrev i automatisering. Etter et års 
avbrekk som langtransportsjåfør begynte han som selger av maskiner i anleggsbransjen. Han startet 
eget selskap som konsulent mot transportbransjen. 

Hovedprogram på kveldens møte var at innkommende president Vibeke gikk gjennom de nye 
komiteene og hva de skal gjøre. Hun har opprettet en ny komite, for utdanningsmessen, med 
Hallvard som leder. Medlemmene i denne komiteen skal ta oppgavene i forbindelse med 
utdanningsmessen med seg tilbake til sine komiteer og lederne for hver komite skal fordele 
arbeidsoppgavene blant medlemmene. Hensikten er å unngå at det er noen få som tar det meste av 
arbeidet med messen. 

Messen blir holdt i Bjørnarhallen 14. november. 29. april skal de nye komiteene arbeide. 

Medlemskomiteen får Bjørn Ove som leder. Denne komiteen får som en av sine oppgaver å verve tre 
eller flere nye medlemmer, 

Gunvor blir leder for serviceprosjektkomiteen. Et nytt prosjekt for denne komiteen er å finne en godt 
egnet person i alderen 16-18 år som klubben kan sende ut høsten 2020 i Rotarys ungdomsutveksling. 

Aksel fortsetter som leder for kommunikasjonskomiteen. Denne komiteen skal blant annet åpne og 
drive en Instagram-konto for å vise klubbens virksomhet. 

Leif Harald skal lede TRF-komiteen og Trond for administrasjonskomiteen. 

Ellers på møtet orienterte guvernør Arild om at Norsk Rotaryforum vil søke om å få TV-aksjonen i 
2020. Dette er blitt godkjent av Innsamlingskontrollen. Hvis det ikke går i 2020, kommer det nye TV-
innsamlinger senere år. Det er ikke spørsmål om hvis, men om når, sa Arild. 

Vibeke delte ut et skjema for «helsesjekk» for å finne ut i hvor stor grad medlemmene trives i 
klubben. 

Henning Kristian Olberg var gjest på møtet med tanke på eventuelt medlemskap i klubben. 

  
Referent:  Audun  

 

KLUBBMØTE   15.04.19 OG 22.04.19 (Påske og ikke møter) 

 



  

KLUBBMØTE 29.04.19 

3 min:  

Dagens 3-minutter var ved Sveinung som snakket om forholdet til tid, spesielt med fokus på den tid 

det har tatt å bringe frem post/informasjon. Fra oppstart av offentlig posttransport i 1647 da det tok 

8-9 dager å frakte post fra Oslo til Bergen og frem til i dag.  

 

Dagens tema: Innkommende komiteer arbeider 

Medlemmene samlet seg i sine respektive komiteer og startet arbeidet  med planlegging av 
aktiviteter kommende Rotary-år. 
 
Annen info 
Ove minnet om at vi må ha fokus på salg av billetter til konserten 5.mai. Så langt er 1/3 av billettene 

solgt. Forslag om å benytte aktiviteten på Arna Idrettspark 1.mai til å selge billetter. 

 

Referent:  Trond  

 


