
  

ARNA ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV DESEMBER 2019 

KLUBBMØTE 02.12.2019 

3 min 
Tord Andersen snakket om viktigheten av familien. Det å ha gode relasjoner og intensjoner. 

Grunnleggende verdier som respekt for andre er viktig. Verdier forandrer seg med tiden. Det er viktig 

at ungdom får sjansen til å slippe til. 

Dagens tema: Evaluering Utdanningsmessen + Medlemsskapskomiteen 
Klubben hadde i år en egen komite for messen som bestod i 1 medlem fra de andre komiteene. 

Denne komiteen bestod av Halvard, Vidar, Ingebjørg, Audun, Britt I. og Vibeke. Tilbakemeldingen er 

at dette fungerte bra. Vidar tilbakemeldte at det gjerne kunne være to som hadde ansvaret for 

innmelding/salg av annonser og messeavis slik at det var lettere å holde styr på og man kunne dele 

arbeidet litt. Jobben med å intervjue og lage artikler til avisen var enklere og Audun ville gjerne 

beholde denne organiseringen. 

Det var 36 utstillere og de fleste ga gode tilbakemeldinger. Det at messen sluttet kl. 20.00 var en 

ubetinget suksess og det var flere som var tilstede helt mot slutten. I starten var det lang kø for å 

registrere seg, vi måtte slippe inn elevene og be dem registrere seg etterpå. 

Halvard gikk gjennom arrangementet og som vanlig er rigging/gjennomføring og avslutning noe vi 

etter hvert har god erfaring med og blir hurtig og presist gjennomført.  

Resultatet 2019 ble 276.000,-  Meget bra! 

Medlemskapskomiteen – kort orientering 

Vi har fått 2 nye medlemmer. Det er avholdt Krokketturnering, tapasaften og det blir lutefisk som 

vanlig. Det er planlagt sosial aften den 24.02.20 og blåtur den 08.06.20 

Referent: Bjørn Hopland 

 
 

KLUBBMØTE 09.12.2019 
 

Dagens tema:  Lutefiskaften 
Årets lutefiskaften ble holdt i Espeland Fangeleir og vel 40 medlemmer fra Arna Rotary klubb var til 

stede. Det var velkomstdrikke ved ankomst og lokalet var flott pyntet med langbord.  

Da president Vibeke Myhren var syk denne dagen, var det Bjørn Ove Lindvik som ønsket velkommen 

og Kongens skål ble utbringt av Nils Thunestveit. Deretter leste Bjørn Myhren opp juleevangeliet, 

etterfulgt av at vi alle sang Deilig er Jorden. 

Lutefisk med tilbehør ble servert, sammen med øl og akevitt. Maten smakte fortreffelig og det var 

god stemning rundt bordet. Da vi var ferdig med maten, gikk Jon Heimset gjennom rikets tilstand på 



  
vegne av Vibeke Myhren. Gjennomgang av hva vi har gjort i løpet av året som har gått, er en fin 

påminnelse om alt det gode arbeidet Arna Rotary gjør i og for lokalsamfunnet vårt. 

Tradisjonen tro fortalte John Akselberg om arbeidsulykken til mureren og ellers bidro mange av oss 

med vister og gode historier. Tor Solhaug tok også lutefisk-stevet for oss. 

Til dessert ble det servert riskrem og ulike kaker, sammen med kaffe avec. 

Årets lutefiskaften var en utrolig kjekk og sosial aften og en fin avslutning på året som har vært. Arna 

Rotary består av en flott gjeng av ulike personer og personligheter, som vet å sette pris på hverandre. 

Referent: Kristin Akselberg 

KLUBBMØTE 16.12.2019 

3 min 
I sin tre-minutt tok Arild Dale opp juleforberedelsene, som han mente burde være mer preget av 

glede enn av stress. 

Dagens tema:  Knut Hamsun v/Kjell Magne Lunde 
Hovedprogrammet var foredrag om Knut Hamsun av Kjell Harald Lunde, rotarianer i Os, tidligere 

reporter i NRK Hordaland og tidligere informasjonssjef i BKK. 

Knut Hamsun (1859-1952) ble presentert som navngjeten og omstridt, en klassiker i 

verdenslitteraturen som i 1920 fikk Nobels litteraturpris for romanen Markens grøde. Han er 

omstridt fordi han var tyskervennlig under krigen. 26. juni fikk han audiens hos Adolf Hitler og han sa 

da at Josef Terboven var en ulykke for Norge. Det ble en heftig samtale med diktatoren og Hitler likte 

dette så dårlig at han avlyste en planlagt samtale med Hamsun i Berlin dagen etter.  

Hamsun fortsatte sin støtte til tyskerne også etter at det begynte å gå dårlig for dem i krigen. 7. mai 

1945 skrev han i Aftenposten en nekrolog over Hitler. Norske myndigheter var sterkt i tvil om 

Hamsun skulle tiltales for landssvik etter krigen. I stedet ble han underlagt tvungen rettspsykiatrisk 

observasjon og det ble konkludert med at han hadde varig svekkede sjelsevner. Til sitt forsvar skrev 

Hamsun da sin siste bok «På gjengrodde stier».  

Lunde fortalte også fra Knut Hamsuns heftige samliv med Marie Andersen, som senere tok 

etternavnet Hamsun.  

Annen info 
Tre gjester besøkte klubben denne mandagen. Det var Rolf Thingvold, Førde. Han er ansvarlig for all 

ungdomsutveksling som Rotary driver i Norge. Han hadde med seg sin datter og de to har hatt 

samtale med en ung kvinne som er vår klubbs kandidat til å bli utvekslingsstudent. Hun vil nok bli 

nærmere presentert når alt er formelt avklart. 

På vegne av Anne Britt Hauge etterlyste Kristin Akselberg frivillige til å være med å pakke julekurver. 

Referent: Audun Stølås 

 

Møtefri resten av desember 2019 


