
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV MAI 2019 

KLUBBMØTE   06.05.19 

3 min:  

Jorun L fortalte i sin 3-minutter om deltakelsen i en internasjonal klubb for kvinner. De møtes første 

mandag hver måned på Dankert Krohn. Organisasjonen har vært høringsorgan for FN i saker som 

berører kvinner og barn. De gir støtte til yrkesopplæring for kvinner i utviklingsland og har forskjellige 

typer aktiviteter for å skaffe penger til tiltak lokalt og internasjonalt. 

 

Dagens tema: Kristian Jørgensen – Direktør i Fjord Norge AS 

Reiselivet i Norge omsetter for 170 milliarder årlig og det er 175.000 personer som arbeider i 
reiselivsbransjen, noe som er mer enn olje, havbruk og landbruk til sammen. 

Fjord Norway ble etablert i 1993 og målet er å vise verden fjordene i Rogaland, Hordaland, Sogn og 
Fjordane og Møre og Romsdal. Det arbeides med markedsføring over hele verden og bruk av sosiale 
medier er en viktig del. Reiselivet er verdens raskest voksende næring. Nye markeder er Kina, Sørøst 
Asia, Øst-Europa, India, Brasil, Tyrkia og Midt-Østen. 

Fjord Norway jobber for helårs turisme for å unngå for stor opphopning og belastning på sommeren. 

 
Annen info 
Alfred orienterte om arbeidene i sansehagen ved sykehjemmet og oppfordret medlemmene til å 
stille på dugnad slik at hagen ser fin ut til 17.mai. 

Referent: Torstein 

SOSIAL AFTEN 13.05.19 

Denne mandagen hadde Jon Heimset invitert til sosial aften med ledsagere hjemme hos seg selv, og 
vel 60 stykker var til stede denne ettermiddagen/kvelden. 

Vi startet utendørs med velkomstdrikke og Jon ønsket alle velkommen. Vi spiste inne og her hadde 
vertskapet ommøblert stuen sin for å få plass til alle sammen, imponerende. Det ble servert viltgryte 
med tilbehør og deretter kake og kaffe avec. Til maten fikk vi både hvitvin og rødvin. 

Denne kvelden ble det delt ut Paul Harris Fellow utmerkelse til Oskar Vatle og Synnøve Tverlid. 
Begrunnelse for utmerkelsene er gjort i eget dokument som legges ut på nettsidene til Arna Rotary 
Klubb. 

Medlemmene hadde en fin og hyggelig kveld sammen, som ble avsluttet i 23-tiden. 

  



  

Referent:  Kristin 

 

KLUBBMØTE   20.05.19 

Dagens tema: Bedriftsbesøk på Fløien 
Denne mandagen var det besøk til Fløyen og vi møttes ved Fløibanen ca kl 18:40 og tok banen opp 
sammen. På toppen ble vi møtt av Anita Nybø som er administrerende direktør for Fløyen. 

Hun fortalte om historien til Fløibanen som ble åpnet i 1918 og hva som er blitt gjort opp gjennom 
tidene. 

Fløibanen har 21 faste ansatte og benytter også ekstrahjelper, spesielt i sommersesongen og i helger 
med stor utfart. 

De siste årene har det vært en jevn økning i trafikken på Fløibanen og i 2018 hadde de nye 
topprekorder i flere måneder. De satte ny, historisk årsrekord med 2.023.786 påstigninger. 
Hovedandelen av de besøkende kommer i månedene mai til september. 

Fløibanens største aksjonærer er Bergen kommune og GC Rieber. 

Fløibanen har gjennom sitt verdigrunnlag og 100 års historie forpliktet seg til å ivareta samfunnet og 
miljøet rundt bedriften. Fløibanen har et ansvar for å bidra positivt i lokalmiljøet og støtter flere 
idrettslag og veldedige organisasjoner gjennom hele året. 

De siste årene har de jobbet med å få etablert en snøkanon på Fløyen, for å bidra til økt aktivitet og 
skiglede for barn og unge. Dette er lang prosess som de har vært i dialog med Bergen kommune over 
tid og som de håper på et positivt svar på. 

Denne kvelden ble det delt ut Paul Harris Fellow utmerkelse til Aina Heldal Bøe. Begrunnelse for 
utmerkelsen er gjort i eget dokument som legges ut på nettsidene til Arna Rotary Klubb. 

Referent:  Kristin  

 



  

KLUBBMØTE 27.05.19 

3 min:  

Vibeke oppdaterte oss på status for Øyrane Torg. Jobben som senterleder er spennende, og 

senteret går godt og har fin vekst. Etter ferien flytter fylkestannlegen inn på senteret. Øyrane 

Torg mangler ledige kvadratmeter for å få inn ønskede produktgrupper, og det er planer for 

utvidelse av «skip 3» med ca 2000 kvm. Det blir ikke bilvei på sjøsiden av senteret. I foreliggende 

planer skal det gå vei fra rundkjøringen ved «Arna Urban» og ned mot strandsonen. 

 

Dagens tema: Yrkesforedrag ved Henning Kristian Olberg, «den nådefulle kristne 

fra Olavsberg» som navnet betyr. 

Henning kommer fra Drøbak, men etter militærtjeneste på Haakonsvern, fikk han øynene opp for 
Bergen. Etter psykologi grunnfag ved UIO i 1995 og militærtjeneste, ble det medisinstudier i Szeged i 
Ungaren. Det var tøff disiplin på universitetet, og av 120 som startet på studiet, var det ca 20 som 
fullførte. Etter studiet hadde han en praksisperiode i Kassel i Tyskland. Han søkte og fikk etter hvert 
tilbud på stillinger i Sveits, men valgte i stedet å søke seg til Bergen der han fikk tilbud umiddelbart. 
Han jobbet som psykiater fra 2005 til senhøsten 2007, da han søkte seg til Nevrologisk avdeling ved 
Haukeland sykehus. 

Fra 2008 og frem til i dag har han vært innom spesialområdene nevrokirurgi, nevrofysiologi og 
nevroimmunologi. Henning beskrev grovt innholdet i de forskjellige områdene, og hvordan de 
utreder, monitorerer og diagnostiserer tilstander. 

Han har også tilleggserfaringer fra arbeid for Folkehelseinstituttet i Oslo, Influensasenteret ved UIB, 
og konsulentoppdrag for LHL og NPE. 

Han har nylig tatt doktorgrad, et 3-årig løp. 

Henning har også interesser utover jobben, og ramset opp skattejakt med metalldetektor, jakt og 
fiske, båt sjø og seiling, munnharpe, tennis, Hamsun, korsang og astrobiologi. 

Henning er gift med Kari, og sammen har de barna Klara og Laura. 

 
Annen info 
Det blir dugnad på Arna Helseheim onsdag 29 mai kl 1800. 

 

Referent:  Odd  

 


