
  

ARNA ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV JULI 2019 

KLUBBMØTE 01.07.2019 

Dagens tema: Tur med Hurtigruten – Lars Hauge 

Hurtigruten ble etablert i 1893 og Lars fortalte om de ulike båtene, turene og ekspedisjonene som 
selskapet har i dag. 
 
Lofoten 1964, Vesterålen 1983, Richard With 1993, Kong Harald 1993, Nordlys 1995, Polarlys 1996, 
Nordkapp 1996, NordNorge 1997, Finnmarken 2003, Trollfjord 2003, Fram 2007, Spitsbergen 2009, 
Roald Amundsen 2019, Fritjof Nansen 2020 

Lars og Ingebjørg reiste med en gruppe på 16 stykker, den 8. april – 19. april 2019, med MS 
Trollfjord. Trollfjord har 9 dekk og Lars og Ingebjørg bodde på 7. dekk. Totalt går Hurtigruten 
til 34 havner – som Lars kan på rams (imponerende). De begynte med flott vær, men lengre 
nord ble det både kaldt, regn og dårlig vær, før de igjen fikk flott vær på siste del av turen. 

Vi fikk se flotte bilder, presentert litt fakta og høre fine historier fra de ulike stedene på 
turen. 

Referent: Kristin Akselberg 
 
 
 

KLUBBMØTE 08.07.2019 

Dagens tema:  Sommerminner 
Tore Flatebø fortalte om to roturer rundt Osterøy i Oselver båt. 

Den første turen i 2012 ,der han og Rolf Kippersund deltok. 

Den andre turen foregikk i 2017 og der var det en seksæring slik at det var plass til 3 peroner. 

De før omtalte og Hans Thorsvik. 

Det ble vist power point presentasjoner frå begge turene. 

Annen info 

Til slutt siste kvarteret ble det pratemøte. 

Referent: Tore Flatebø 

 

 



  

 

KLUBBMØTE 15.07.2019 

Dagens tema:  Sommarminne/Dette brenn eg for 
Bjørn M fortalde om sin godt over 40 årige yrkesbakgrunn, som starta ved BMV, fortsete ved 
Handelshøgskolen og deretter dei aller fleste år innan reiseliv. Ikkje minst som ledar av Hordaland og 
Bergen reiselivsår gjennom mange gode år.  
 
Han fortalde også litt frå sine 51 år i ulike tillitsverv Norske Vandrerhjem. 
 
Bjørn tødde kanskje aller mest opp når han fortalde om si store interesse for lyrikk, der ikkje minst 
Olav H. Hauge har sett, og set spor. 
 
Referent: Aksel Skjervheim 
 
 

KLUBBMØTE 22.07.2019 

Dagens tema:  Sommerminner 
Møtet ble ledet av past president Jon, som fortalte litt om gode sommerdager i Nordfjord. 

Sverre startet sitt foredrag med å deklamere Ulviksangen. Om husmenn var tittelen på foredraget 

hans. 

Det var også tittelen på et bestillingsverk som 13. juli hadde premiere på gården Børsheim i Ulvik. Det 

var et skuespill som med sang, musikk, dans og tekst fortalte om husmannsplassen og menneskene 

som livnærte seg på den gjennom tidene. Husmannsplassen ble opprettet i 1823. Den første som 

drev plassen var fra Kvam og plassen ble etter ham kalt Kvemmadokkje.  Han hadde 12 barn. 

Bestillingsverket som ble framført, var laget av Annlaug Bøesheim, Rannveig Djønne og Ruth 

Lillegraven. 

Referent: Audun Stølås 

 

KLUBBMØTE 29.07.2019 

Dagens tema:  Pratemøte 
John Akselberg fortalte om campinglivet på 1970 tallet. 

Bjørn Myhren hadde supplerende innlegg om reiselivet, og spørsmål som ikke ble besvart på førre 

møte. 

Synnøve orienterte litt om kvinnefotball og om det nye dekket på fotballbanen. 

Referent:  Tore Flatebø 


