
  

ARNA ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV SEPTEMBER 2019 

KLUBBMØTE 02.09.2019 

3 min 
I sin tre-minutt fortalte Audun Stølås om Godskegården på Osterøy, der Bergen Rotaryklubb drev 

sommerkurs for ungdom fra Europa fra 1950 til 1969. 

Dagens tema: Frank Aarebrot – Professor for hele folket v/Martin Larsen 

Hirth 
Larsen Hirth har sammen med Liv Skotheim i Bergens Tidende skrevet bok om Aarebrot. 

Aarebrot døde 9. september 2017. Biografien kom i oktober samme år. 170 personer ble intervjuet 

Frank Aarebrot ble født i 1947 som et ekstremt ønsket barn. Da faren ble avvist fordi han kom 

utenom besøkstiden, brøt han seg inn på Kvinneklinikken for å få se barnet.  

Allerede i ungdommen var Frank ekstremt belest og på skolevei fra Kronstad til Langhaugen holdt 

han foredrag for sine skolekamerater. Han var lite opptatt av sosiale koder. Han begynte å studere på 

Universitet i Bergen under den legendariske Stein Rokkan.  

Aarebrot drev som professor i sammenlignende politikk også med å forklare tv-nyhetene i pressen. 

Han var alltid tilgjengelig for journalister. Samtidig kunne han drive valgkamp for Arbeiderpartiet. Fra 

akademisk hold ble han kritisert for denne rolleblandingen.  

Frank Aarebrot ble en professor for hele folket da han i 2014 på tv foreleste om 200 års norsk historie 

(fra 1814) på 200 minutter. 

Referent: Audun Stølås 
 
 

KLUBBMØTE 09.09.2019 

Dagens tema -  Bedriftsbesøk i Espeland fangeleir 
Erling Mjelde fortalte om små og store hendingar i Espeland fangeleir på ein levande måte. 

Det var også tidsvitne som fortalte i korte videoklipp om oppholdet sitt. 

Vi var innom brakke 3 og «lenken». 

Referent: Tore Flatabø 

 



  

 

KROKKETAFTEN 14.09.2019 – Hjemme hos Sveinung Mjelde 

Denne lørdagen hadde vi den årlige krokketturneringen hjemme hos/i hagen til Sveinung Mjelde, 
hvor også ledsagere var invitert med. Totalt var det ca 40 stykker tilstede, som igjen var delt inn i 36 
lag. Seieren var det Leif Harald og Oddveig som stakk av med. 
 
Været var ikke på vår side (i år heller), det både blåste og regnet mye, men stemningen var likevel på 
topp. Her hadde alle kledd seg godt etter været og humøret var på topp. 
 
Det ble servert velkomstdrikke når vi kom og ellers var det servering av betasuppe med brød og 
senere kaffe og lefser. 
 
Som vanlig var det en veldig trivelig ettermiddag/kveld 

Referent: Kristin Akselberg 

KLUBBMØTE 16.09.2019 

3 min 
Nils og legen er enige om at nå er det slutt på bilkjøring.   Ellers er det 58 år siden han var med å 

starte Arna Rotary Klubb.   Han føler på at han nå som 98 åring er mer til belastning enn til nytte, og 

lurer på om han også skal gi seg i klubben.   Det kom umiddelbar reaksjon fra medlemsmøtet at det 

må han ikke gjøre.   Nils har hatt stor glede av fellesskapet klubben gir. 

Dagens tema: TV-aksjonen 20. oktober 2019 
Koordinator for TV-aksjonen i Hordaland Anna Eggum Lien orienterte.  

Årets aksjon går til hjelpeorganisasjonen CARE, som jobber for å redde liv, bekjempe fattigdom og 

bedre sosial rettferdighet. Årets fokus er støtte til fattige kvinner i noen av verdens mest sårbare 

områder i Afrika, Midtøsten og Asia. Kvinner i disse utvalgte landene er utsatt for undertrykkelse, 

vold og overgrep.  Ved å starte spare- og lånegrupper, får fattige kvinner tilgang til midler som kan 

brukes til å investere i egen arbeidsplass. Slik får fattige mennesker mulighet til å endre livet sitt og 

samfunnet de bor igjennom egen innsats. Spare- og lånegrupper ble utviklet av CARE Norge for snart 

30 år siden, og brukes i dag av andre organisasjoner over hele verden. I tillegg til arbeid for varig 

endring, gir CARE også nødhjelp til mennesker som rammes av naturkatastrofer og konflikter. 

Koordinator Anna sin oppgave er å følge opp baselederne i Hordaland. 

Referent: Odd Fosse 

 

KLUBBMØTE 23.09.2019 

3 min 
Tore Dalen Thunestvedt. 



  

 

Dagens tema:  Oppsummering etter kommunevalet v/Jens Kihl, 

kommentator i Bergens Tidende 
Han kalla det Det store avmaktsvalet. Der folket ikkje lenger hadde så stor tru på dei tradisjonelle 

styringspartia Høgre og Arbeiderpartiet, og heller søkte nye alternativ. Positivt at engasjementet slår 

ut i 5% høgare valdeltaking, heller enn i gateprotestar. Spennande også at Sogn og Fjordane ser ut til 

å ha fått god uttelling i valet i det nye Vestland. 

Kihl avslutta med ein hyllest til det dialektbaserte motmaktspråket nynorsk. 

Referent: Aksel Skjervheim 

KLUBBMØTE 30.09.2019 

3 min 
I sin tre-minutt reflekterte Alf om forholdet mellom sine 50 år i arbeidslivet og 20 år som pensjonist. 

Mens det tidligere var de fysiske belastningene som tæret mest på arbeidstakerne i arbeidslivet, er 

det i dag mer de psykiske belastningene som er mest utfordrende. 

Dagens tema: Guvernør Odd Henning Johannessen for miljø og ungdom 
Guvernør Odd Henning Johannessen talte miljøets og ungdommens sak da han mandag 30. 

september besøkte Arna Rotaryklubb. 

Han måtte innrømme at Rotary på verdensbasis ikke er på offensiven for miljøet. Det skyldes 

miljøskeptikerne i USA. Men det finnes unntak. Han nevnte Bergen Rotaryklubb, som er Norges 

tredje eldste klubb. Han trodde på forhånd at dette var en konservativ klubb. Men der tok han feil. 

Dette var en klubb som var veldig opptatt av miljøet og som også hadde et miljøprosjekt. Guvernøren 

utfordret Arna rk til også å vurdere et miljøprosjekt. 

Guvernøren oppfordret også Arna rk til å vurdere å få startet en interact-klubb, det vil si en klubb for 

elever på videregående skoler. På denne måten kan klubben få arbeidskraft til sine prosjekter og 

potensielle medlemmer i fremtiden.  

Johannessen slo også et slag for shelterboxer, som også folk i miljøbevegelser blir begeistret for når 

de får dem presentert. 

Rotary har vedtatt en ny lederskapsplan. I distriktet er Leif Harald leder for lederutviklingskomiteen  

som nå er i ferd med å utvikle en strategi for medlemsutvikling.  

Guvernøren stilte spørsmål om hva det er som gjør at Rotary er verdens største yrkes- og 

serviceorganisasjon. Han pekte på viljen til å gagne andre, utviklingen av vennskap i klubbene og det 

etiske grunnlag som viktige grunner.  

Odd Henning Johannessen kommer fra Karmøy Rotary Klubb. Han har arbeidet som lærer og som 

personalsjef på Aker Stord. 

Referent: Audun Stølås 


