
  

ARNA ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV NOVEMER 2019 

KLUBBMØTE 04.11.2019 

3 min 
Svein Akselberg tok en statusrapport på Abora Prosjekt.  Bedriften har hatt rammeavtaler med store 

viktige kunder, men mange er nå sagt opp.   Det er en trend at kunder inngår avtaler med store 

landsdekkende firma, og da taper mindre lokale aktører.   Da måtte Abora finne seg en ny nisje, og 

bedriften satser nå stort på restaurering og gjenoppbygging etter brann, og har nå mange adresser i 

avtaleboken. Abora har i underkant av 40 ansatte og 5 lærlinger. 

Dagens tema: 

Informasjon om Utdanningsmessen + Kommunikasjons-komiteen 
Messeavisen er nå klar og blir delt ut til medlemmer etter møtet.  

Ingeborg har ansvar for skolekontakt, og melder om liten respons på tidlig kontakt i juni.  Purremail i 

august ga heller ikke i særlig resultat, og først da hun ringte skolene i september løsnet det.   

Resultatet er at vi har 18 skoler på stand i år, og det er flere enn noen gang før.  Ingeborg 

oppsummerte med at det har vært arbeidskrevende og at det må vurderes om det bør være 2 

personer som deler på ansvaret. 

Britt Iversen fortalte om arbeidet med å få ut informasjon og etter hvert takkebrev til alle utstillere 

og annonsører.   Lister må sjekkes og kontrolleres opp mot avisen, og fakturaer skal etter hvert ut og 

følges opp. 

Vidar viste til en fin balanse mellom redaksjonelt stoff og annonser i messeavisen.   Vi har 59 

annonsører som er gjengangere år etter år, og kan nesten betegnes som «støtteannonsører».   Ellers 

er det betydelig bevegelse blant annonsører.  Flere tidligere annonsører takket nei i år, men noen 

nye kom til og dempet den økonomiske konsekvensen. Årets resultatet på annonsesalg er kr 

279.500,-. 

Hallvard har snakket med Audun som har det redaksjonelle ansvaret for messeavisen.   Audun mener 

at fordeling av oppgaver for innhenting av stoff har fungert greit i år, og er godt fornøyd med det 

redaksjonelle stoffet i årets avis.   Åpningstiden på messen er i år 2 timer fra 18.00 til 20.00 med 

fremmøte for medlemmer kl 1530.   Det er viktig at folk stiller opp og hjelper til med rigging og 

gjennomføring.   Garnes ungdomsskole registrerer alle sine elever, og vi skal registrere hvor mange 

elever som kommer fra andre skoler.   3 personer har spesifikk vertskapsrolle og skal oppsøke 

utstillere og by på kaffe og vafler.        

Status kommunikasjonskomiteen.   Aksel orienterte om arbeidet i komiteen og startet med de faste 

postene som referatskriving og fremmøteregistrering.   Audun har redaktørrollen, og mener vi må 

være realistiske når det gjelder å få saker i lokal presse og eksterne media.  Kristin samler referatene 

til månedsbrev.  Det kom innspill fra medlemmer om å øke leveransen til Rotary Vest, og hyppigere 

utskifting av nyhetssaker på nettsidene våre.   Tekniske problemer og bortfall av tilgang for drifting av 

sidene er et problem som må løses. 



  

Annen info 
Vibeke orienterte om at potensiell fremtidig utvekslingsstudent er blitt intervjuet, og er nå klar til å 
sende søknad til distriktet.   Distriktet skal godkjenne kandidaten.   Kandidaten har Brasil som sitt 
førstevalg.   I neste omgang må ARK klargjøre for mottak av en utvekslingsstudent i samme periode. 

Referent: Odd Fosse 

 
 

KLUBBMØTE 11.11.2019 
 

3 min 
Kristin Akselberg hadde vært tilstede på Sparebanken Vest sin årlige utdeling av midler til lokale 

organisasjoner og lag. 1 million kroner ble delt ut til mange forskjellige gode formål. Arna har en 

fantastisk bredde lokalt i kultur organisasjoner og lag. Det er fint å se dette blir satt pris på av en stor 

lokal bank slik at disse kan drive videre og utvikle tilbudet. 

Dagens tema -  Livet på Lonemarka v/Stig Kyrre Fagerhaug 
Besøk av miljøarbeider Stig-Kyrre Fagerhaug som jobber i «Lonemarka», ett kommunalt botiltak for 

de som har ulike utfordringer. «Lonemarka» er en del av en enhet som heter «sosiale botjenester» 

som består av flere typer botiltak/hus for brukere som har ulike behov. De har også en egen avdeling 

som heter «Housing first» som hjelper mennesker til å skaffe sin egen bolig.  

Stig Kyrre har en bakgrunn fra mange ulike jobber, fra bank, som kemner, har jobbet i kommunale bo 

oppfølgingstjenester og nå i «Lonemarka» som første medarbeider siden før det åpnet. 

Boligblokken består av 8 3-roms leiligheter og 18 2-roms leiligheter. 1 av 3-roms leilighetene fungerer 

som base for de 3 miljøterapeutene og en av 2-roms leilighetene fungerer som miljøtiltak der 

beboerne kan spise frokost 2 dager i uken og har mulighet for datatilgang. Hver onsdag er personalet 

på matsentralen for å hente mat. 

Hver mandag er det miljømøte for beboerne der de tar opp saker beboerne er opptatt av og 

personalet kan videreformidle det de er opptatt av. 

For å ivareta sikkerheten når det ikke er personale på jobb, er Securitas tilstede, dette gjelder på 

ettermiddagstid og i helger. Det er også montert en del kameraovervåkning i bygningen. 

Arbeidet består mye i å hjelpe brukerne å holde avtaler, bringe dem til avtaler med LAR, NAV, 

fastlege og andre samarbeidspartnere. De hjelper også til med veiledning i vanlige spørsmål knyttet 

til det å bo og det sosiale samspillet mellom beboere. Det er vanlig at det oppstår konflikter mellom 

de som bor der og også når det kommer folk utenfra som vil ha kontakt med dem som bor der. I en 

del av disse tilfellene har politiet også vært innblandet. Det er helt klart at mange som bor på 

«lonemarka» har helserelaterte problemer blant annet med rus og psykisk helse. 

Stig Kyrre beskriver også ett miljø der våpen ofte er tilstede i en eller annen form. 

Lokalmiljøet beskriver at det har vært en økning i kriminalitet enkelte steder. Stig Kyrre beskriver 

samarbeidet med lokale næringsdrivende som bra men at tidvis er det noen av beboerne som er en 

stor utfordring både for butikker og ansatte på «Lonemarka». 



  

Det ble stilt en del spørsmål underveid men tiden rakk ikke til for å svare på alt. Stig Kyrre stiller 

gjerne opp på flere møter. 

Referent: Bjørn Hopland 

KLUBBMØTE 18.11.2019 

3 min 
Hans snakket om universitetsbyen Oxford som han ble kjent med etter at sønnen Aleksander 

studerte der fra 1997 til 2000.  Byen har også en «sukkenes bro» som går over en gate, og ikke en 

kanal som i Venezia.  Byen har 160000 innbyggere, 20000 studenter og ca 4 mill turister besøker 

byen årlig.  Arkitekturen er spesiell og rommer alle tidsepoker.   Oxford har en lang 

utdanningshistorie, og kan dokumentere byen som læresenter allerede år 1000.   Hans var i Oxford i 

august da sønnen giftet seg der. 

Dagens tema:  Vesterhavsøyene v/Dag Lindebjerg 
Dag Lindebjerg ble introdusert som journalist, programleder, konferansier og foredragsholder.   Som 

innledning fortalte han at han de siste årene i NRK i Bergen laget 120 TV-programmer om kysten og 

andre maritime tema.  Han merket seg at Vesterhavsøyene hele tiden dukket opp i forbindelse med 

programskapingen.   Vesterhavsøyene er et navn som bare brukes i Norge, og øyene var også norske 

i mange hundre år.  Eksempelvis Færøyene var norsk i 1000 år, og Orknøyene og Shetland var norske 

i mer enn 700 år.  I England kalles øyene «The Northern Islands», og øyene har hatt en stor betydning 

for utviklingen i Norge spesielt innen fiskeri og havbruk helt opp til våre dager.   Vesterhavsøyene har 

hatt en spesiell utvikling, og de som ligger nærmest Skottland ble trolig bosatt for 8000 år siden.  På 

Orknøyene står steinbygninger og små tettsteder fra de første bosettingene bevart den dag i dag.   

For ca 4000 år siden skjedde det noe, og hele landsbyer ble begravd i sand, og de graves nå frem godt 

bevart.   Øyene ble etter hvert bosatt fra Skottland og nordover, og for ca 5000 år siden ble Shetland 

befolket.     

Fra tidlig vikingtid for ca 2000 år siden bygget vikingene båter som var mer robuste, og rundt år 500 

utviklet de større havgående skip som gjorde Norge til en stormakt i datidens Europa.   Skipet til Olav 

Tryggvason «Ormen Lange» var det aller største og var trolig 43m langt og hadde en besetning på 

flere hundre mann.    Disse svære havgående fartøyene var starten på vikingtoktene.   Trolig kom de 

først til Shetland på grunn av kort avstand, og deretter til England, Irland og videre nedover på 

kontinentet.   Overfarten til Shetland tok ca en dag, mens en tur over fjellet til Oslo tok 3 uker.    

Kontakten vestover til Vesterhavsøyene var mye enklere enn kontakten østover, og det er 

vitenskapelig dokumentert at store deler av folket på øyene er av norsk avstamning.    

Det var ikke så mye plyndring på Vesterhavsøyene, trolig fordi det var fattigslig og lite å plyndre.   De 

norske kongene hadde mange sønner.  Mange av de ble jarler på Vesterhavsøyene, og flere av øyene 

har navn etter norske jarler (Egilsøy, Ronaldsøy osv).    Denne fortiden har også ført til at folk på 

Vesterhavsøyene har kunnskap om den norske kongerekken på en helt annen måte enn nordmenn.   

I rådhuset i Lervik på Shetland er hele den norske kongerekken foreviget i glassmalerier.   Magnus 

Berrføtt, sønn av Olav Kyrre, ligger begravd i Nord Irland etter at han i år 1101 mislyktes i forsøket på 

å samle Irland til ett rike.    Det er det få nordmenn som vet, og det har trolig aldri vært offisielt besøk 

fra Norge på gravstedet.   Samfunnene under jarlene utviklet seg på en god måte.   Håkon Håkonsson 



  

bygget Håkonshallen i Bergen i ca 1250 for at sønnen Magnus Lagabøte skulle få en verdig hall å gifte 

seg i.   Etter hvert oppstod det en konflikt mellom skotskekongen og Håkon Håkonsson om 

Hebridene, og Håkon reiste over med 200 leidangskip for å ordne opp.   Håkon Håkonsson ble syk, og 

det ble aldri noe skikkelig slag.    Han døde av sykdommen, og ble først begravet foran alteret i St 

Magnus katedralen på Orknøyene.    Levningene ble i 1264 hentet hjem til Bergen, og begravet i 

Kristkirken som lå ved siden av Håkonshallen.   Kristkirken ble jevnet med jorden av danskene i 1580.    

Trolig som en sterk symbolhandling siden mange konger, jarler og levningene etter helgenen, St 

Sunniva lå begravet der.   Det er aldri funnet spor av noe som var i kirken.   Det norske herredømmet 

på Vesterhavsøyene tok slutt da danskekongen gav bort øyene som medgift til en datter i 1469. 

Går vi frem til i dag, ser vi en veldig positiv utvikling vest i havet og spesielt på Færøyene.   Det er 

vekst både i økonomien og i folketallet, og det satses stort på infrastruktur og undersjøiske tunneler 

til alle øyene.   Oppdrett og havbruk er stor på Færøyene, og har mye strengere miljøkrav enn den 

norske næringen.   Det ligger ikke anlegg i fjorder på Færøyene.  De ligger i sund og på yttersiden der 

vanngjennomstrømmingen er stor.   Shetland har ikke den samme veksten, men de kommer etter.   

Shetland levde godt på oljenæringen, men fikk en nedtur da boblen sprakk og fossilt brensel må 

reduseres og etter hvert fases ut av miljøhensyn.   Orknøyene egner seg godt til storfedrift og 

havbruk.   De er eksempelvis store på hummerfiske, og setter ut store mengder yngel som seinere 

fiskes opp og flys blant annet til hummerparker på Sotra før vi finner de i butikkene. 

 Referent: Odd Fosse 

KLUBBMØTE 25.11.2019 

Dagens tema: Besøk hos Ide House & Brands 
Denne mandagen var vi på det årvisse besøket hos Ide House of Brands for å starte julehandelen. 

Dette var første gangen vi var i de nye lokalene til IDE i Eidsvåg fabrikker. 

Det vanket som vanlig noe godt i glasset og etter hvert en matbit laget av den lokale kantinen i 

Eidsvåg fabrikker. Dagens meny bestod av pizza baguetter. Det kan for øvrig nevnes at denne 

kantinen er åpen for alle mellom 11.00 og 14.00 i ukedagene. 

Vi startet møtet med en gjennomgang av Eidsvåg fabrikker sin historie og hvordan fabrikken blir 

drevet i dag. Driftsleder Arne Torfinn Olsen tok oss gjennom en interessant historie og besvarte de 

spørsmålene som kom.  

Etter dette var det tid for å se gjennom Ide sitt store sortiment og la shopping lysten råde. Lene 

hadde som vanlig gjort klar en del godbiter og kjøpelysten var stor. 

Innimellom julekaker og en matbit gikk praten høyt og stemningen var god. Møte ble avsluttet etter 

hvert som deltagerne gikk hjem.  

Referent: Bjørn Hopland 

 


