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Takk for meg! 
 
Kjære Rotaryvenner!  
 
Jeg vil benytte denne siste muligheten min til å igjen takke 
for den gode mottakelsen jeg har fått i de 47 klubbene. En 
del av dere som leser dette, var kanskje ikke tilstede på 
møtet. Noen fordi det ikke passet slik. Men ganske mange 
fordi de da ikke var tatt opp som medlemmer. En netto 
vekst på rundt 50 siste to år, betyr mange nye ansikter 
rundt om i klubbene. 
 

Til dere vil jeg si: Velkommen til en fantastisk organisasjon, 
der vi gjennom vennskap og felles innsats forbedrer forholdene for andre både lokalt og 
internasjonalt.  

 
Årets verdenspresident John F. Germ, sa nylig: 
"Fred blir ikke bygget på kongresser eller i nasjonalfor-
samlinger. Og den blir ikke bygget av hærer eller presi-
denter, eller til og med i FNs bygning i New York.  Fred 
bygges av folk som bryr seg, og er villige til å jobbe for 
det de bryr seg om. Ting som bærekraftig økonomisk 
vekst. Menneskerettigheter. Rent vann og ren luft, gode 
sanitære forhold, kamp mot analfabetisme og styrking av 
folkehelsen" 
 
Når folk føler seg trygge og respektert som mennesker 

har vi et godt grunnlag for fred. Og i fredstid kan vi bygge 
opp skoler, helsevesen og økonomiske systemer, slik at vi også kan ivareta vann, luft, 
klima og sanitære forhold. Alt stort, internasjonalt arbeid må utføres lokalt. På disse 
stedene kan og vil Rotary bidra.  
 
Det ble i år startet opp et norsk fredsfond i Rotary. Fredsarbeid er blant våre viktigste 
satsningsområder, og jeg tror Rotary sin organisasjon er godt rustet til å utvikle dette 
videre, og ta et internasjonalt ansvar med tilrettelegging. Under middagen 22. mai på 
Bryggen, diskuterte jeg dette med RI president elect, Ian Riseley. Han er en klok og er-
faren person, som jeg tror vil være i stand til å løfte organisasjonen til større mål og 
oppgaver, også for fred.  
 
Samtidig kan vi ikke være naive. De siste års internasjonale hendelser viser at grunnlaget 
for fred i et land, og mellom land, hviler på tillit mellom folk og deres ledere. Tillit fra folk 
krever ydmyke ledere som lytter, adresserer og opptrer klokt. I de fleste land velges le-
dere for en begrenset tidsperiode. Problemene oppstår ofte når nye utfordrere uberettiget 
diskrediterer det bestående, eller når sittende ledere nekter gå av når deres tid er omme. 
 
Her i Rotary har vi gjennomført dette på vår spesielle måte: Ledere blir byttet ut etter et år, 
og mange får prøve seg. Gode team kan likevel ivareta tilstrekkelig kontinuitet. Rotasjo-
nen bidrar til ledertrening og til energi til å dra rundt og være nær medlemmene i klub-
bene.  
 
Når jeg nå oppsummer egen erfaring, vil jeg si det har vært fantastisk! Jo, det har gått på 
bekostning av ett og annet. Og standarden på arbeidet er nok et stykke under det ideelle. 
Men det har gitt vekst, personlige opplevelser, vennskap og en innsikt i organisasjonen 
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som alltid vil følge meg. Evnen til planlegging er styrket. Og jeg har lært ett og annet om 
å stå på en scene og om å snakke til og med folk.  

 
Jeg takker AGer, styret, le-
dere for TRF-komite, 
ungdomsutveksling og 
distriktstrener for godt sa-
marbeid. Jeg takker også 
Informasjonsansvarlig, 
kasserer, DICO og sekretær 
for hjelp til å administrere 
vitale deler av funksjonene 
vi er avhengige av. Og alle 
presidentene i klubbene jeg 
har besøkt for lederskapet 
dette Rotary-året. En spesi-
ell takk til egen klubb, Os og 
til Gandsfjord, DGE Chris-
tins klubb for godt gjennom-
førte arrangement. Disse 
samlingene er viktige are-
naer for både vennskap og 
læring.  
 
 
 
Organisasjonen vår er i ferd 
med å gå inn i en ny tid. 
Mandag 12. Juni kan dere 

se Bill Gates holde tale her: https://www.facebook.com/rotary/.  
 
Snart kan dere se oppsummering av Rotaryprosjekter gjennom 
Virtual Reality. Og vi vil nok snart se vår første e-klubb i distrik-
tet. Den delen av Rotary som vi ser i klubbmøtene hver uke, er 
bare en liten del av en verden som byr på fantastisk mye mer. 
Nye og gamle medlemmer, bruk mulighetene til å få vite mer.  
 
For dette er en fantastisk organisasjon! 

 

 

 

GOD SOMMER! 

BILL GATES 
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HVA ER ROTARY? 

 
Vår RI President 2017-18 Ian H.S.  
Riseley ble nylig spurt av en ny venn 
dette enkle spørsmålet: “Hva er  
Rotary?” Han forteller at han åpnet 
munnen for å svare, men stoppet 
ganske fort idet han innså at han 
ganske enkelt ikke visste hvor han 
skulle begynne. Problemet var ikke 
at han ikke visste hva Rotary er.  
Problemet var at Rotary var – og er – 
for stort og omfattende til å kunne gi 
et enkelt svar. 
 

Vi er en medlems-basert organisasjon, 
en klubb-basert organisasjon, en service-
basert organisasjon; vi er til stede lokalt, 
regionalt og internasjonalt; vi er medlem-
mer av lokal-samfunnet, vi har variert 

yrkesbakgrunn; er yrkesaktive eller pensjonister, aktive i nærmest alle land i verden. Hver 
enkelt av 1,2 millioner medlemmer har unike mål, erfaringer og prioriteter; hver enkelt av 
oss har en unik forståelse av Rotary. 
 

Ian H.S. Riseley gir følgende svar på spørsmålet: 
 

«For meg er ikke Rotary definert som hvem vi er, men hva vi gjør – av det potensialet  
Rotary gir oss og hvordan vi kan realisere dette potensialet gjennom meningsfylt og varig 
tjeneste. Rotary har eksistert i lang tid – i 112 år. På noen måter har vi forandret oss vel-
dig mye ettersom vi har vokst, modnet og tilpasset oss til de endrede behov hos våre med
-lemmer og samfunn. Men vårt fundament forblir det samme; en organisasjon av mennes-
ker som gjennom Rotary ønsker å gjøre en forskjell i våre omgivelser, samfunn og verden. 
Vi svarer på spørsmålet «Hva er Rotary?» ved våre handlinger, ved å gjøre en forskjell 
gjennom å gagne andre. 
 

Som organisasjon erkjenner vi hvor viktig det er at verden forstår hva Rotary er og hva vi 
gjør. På samme tid vet vi at det nå er viktigere enn noen gang tidligere å la klubbene selv 
definere hva som er Rotary`s service. Som Rotarianere har vi nå større fleksibilitet enn  
noen gang til å velge hvordan vi ønsker at våre klubber skal møtes, arbeide og vokse.  
 
Vi fokuserer mer enn noen gang på at Rotary reflekterer det samfunnet det er satt til å tje-
ne, med flere kvinner og større mangfold/bredde i medlemskapet. Og vi arbeider hardt for 
å sikre at Rotary forblir verdens mest fremragende frivillige tjenesteorganisasjon ved å 
legge vekt på langsiktig planlegging, bærekraftig service og kontinuitet på alle ledernivåer. 
 

I 2017-18 vil vi svare på spørsmålet «Hva er Rotary?» med mottoet: Rotary: Making a 
Difference. Imidlertid – hver enkelt av oss velger å gagne andre, og vi gjør det fordi vi vet 
at det vi gjør bidrar til å gjøre en forskjell i andres liv. Enten vi bygger en ny lekeplass eller 
en ny skole, forbedrer helse eller sanitære forhold, har opplæring i konfliktmegling eller 
opplæring av jordmødre, vet vi at arbeidet vi gjør – stort eller smått – vil forandre andre 
menneskers liv til det bedre». 
 

Ian H.L Riseley har valgt som sitt tema for 2017/18: Rotary: Making a Difference. Det 
er et tema det er lett å slutte seg til, og bruke som internt motivasjon for våre  
aktiviteter i kommende Rotaryår. 
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Mange barn fikk sko og klær fra Askøy RK og sponsorer 

Rotaryfondet 100 år 
 

Fest med RI president elect som gjest 
 

...og med  RI Director 2016-2018 Mikael Ahlberg, hans kone Charlotte, samtlige 
norske innkommende distrikts guvernører og et samlet NORFO styre tilstede. 

 
 
Seint søndag kveld den 21. mai landet flyet med de utenlandske gjestene på Bergen luft-
havn Flesland.  Der ventet PDG Johannes Hausken og DG Tore Rykkel.  Bilturen fra flyplas-
sen til Solstrand Hotell og Bad på Os tok en liten time.  Mørkt som det var ute, så ikke gjes-
tene noe særlig av naturen og de flotte omgivelsene.  Stor var derfor overraskelsen da gar-
dinet ble trukket fra ved frokosttid mandag morgen og de kunne skue ut over hotellhagen 
og vakre Bjørnefjorden.   

 

De vakre omgivelsene, det flotte hotel-
let, maten og atmosfæren satte gjeste-
ne i godt humør og stemningen var 
strålende da første del av dagspro-
grammet startet.  Først med en hilse-
runde i foajeen, så med en biltur til 
Halhjem, der følget ble fraktet med 
åpen båt ut til Ramsholmen.   
 

Skjærgarden med de vakre hyttene 
langs fjorden gjorde inntrykk på både 
Ian og Julieth og RI Director 2016-
2018 Mikael Ahlberg og hans kone 
Charlotte.  Selv om solen fortsatt be-
fant seg bak de lave tåkeskyene, bar 
astmosfæren klare bud om solgløtt 
utover dagen. 

 

På Ramsholmen ble det omvisning av dugnadsleder Øystein Moberg og president og PDG Tore 
Rogne, ledsaget av ordfører Marie Bruarøy og Bjørn Haugland og supplert med Friluftsrådets Åge  
Landro.   

Følget fikk så presen-
tert historien om 
Oselveren og studert 
et prakteksemplar av 
arten.   

 
 
 

 

 

Tore Rogne informerer om 
Ramsholmen 
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..med sko for første gang 

Som avskjedsgave fikk de med seg en miniatyr-
utgave, overrakt av ordfører Bruarøy. Dette satte 
Ian Riseley og Julieth tydelig pris på og garanterte 
båten en hedersplass i sitt hjem.   
 

Litt forfriskninger hører med og det vanket både 
jordbær, lefse og mineralvann før båtene satte 
kursen mot  

fastlandet igjen.   
 

Mens noen fant veien tilbake via medbragte biler, fikk de prominente utenlands gjestene en  
eksklusiv sightseeing på fjorden.  Tilbake på kaien ved Solstrand møtte de sitt kull med innkom-

mende guvernører fra de 
norske distriktene før lunsjen 
kunne inntas.   
Under denne delen fikk vi alle 
presentert et kort foredrag om 
Florø Rotary Klubb sitt pro-
sjekt i Litauen ved Grethe 
Amundsen. 
 
Vakre Solstrand ble enda vak-
rere etter hvert som dagen 
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 skred frem og solens  stråler varmet mer og mer.   

 

Etter en liten lunsjpause fortsatte ferden mot Torgalmenningen der det var satt opp et Shelterbox telt 
med fullt utstyr.  Torstein Nielsen fra Shelterbox Norway presenterte utstillingen mens medlemmer av 

Bergen Syd-vesten delte ut informasjon og 
svarte på spørsmål. 
Spaserturen over Torgalmenningen og mot 
bryggen ble guidet av Johanne Grieg Kippen-
broeck, som senere også gav informasjon om 
Tracteurestedet og Bryggen for samtlige 40 
middagsgjester. 
Møtet i Pytterstuene var viet informasjon om 

I Pytterstuene på Bryggen ble det infor-
mert om erfaringene med RYLA Torgal-
menning RK sin regi 

Lorenz Reitan i samtale med Ian Riseley 

Lunsj og møte på Solstrand 

Torstein Nielsen  og Ian Riseley 
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RYLA.  Her medvirket Haktor Øvrevik og to av deltagerne 

fra det siste seminaret. 
Middagen i Trakteurstedet smakte 
fortreffelig.  
I alle fall den erkebergenske «Prinsefisken» som 
undertegnede gasset seg med.   
Etter en nydelig dessert i form av en kake som var en blanding av 
«Tilslørte bondepiker» og ostekake, akkompagnert av kaffe, vandret 
følget videre tilbake i retning Losjen.   
 

Sommerkvelden varmet.  Det gjorde og hyggelige samtaler med 
rotarianere fra samtlige distrikt.  For ikke bare besto gjestene av de 
utenlandske prominensene og representanter fra Distrikt 2250.  
Samtlige Innkommende distrikts guvernører var og med på begiven-
heten.  Det var og et samlet NORFO styre. 
Over Torgalmenningen tilbake hørtes den 
umiskjennelige lyden av «bauekorps».   
Neida, det var fire buekorpsgutter hvorav to 
med bue og to med trommer som trommet 
oss sammen ved inngangen til Logen.  
Rammen var flott, salen smikkfull (204) og 
programmet både festlig og flott. 
 
Vel blåst D 2250        

     

 

DGN Arild Dale t.h. 

Rotary veteraner. 
PDG´eneArne Pran og  
Edrund Olaisen i samtale 
med Ian Riseley 

NORFO leder Eiliv Moe 
og Ian Riseley 

 

Per Ove Askeland 

Johanne Grieg 
Kippenbroeck  

 



Månedsbrev for Distrikt 2250.  Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (poaskel@gmail.com) 

9 

      

 

Full sal og Askøy RK godt representert 

Frode Skag 
Storheim frem-
gørte Bryllups 
musikk - også 
egenkomponert 

Paal Martens og Bjarne Sælensminde om RI-
fondet 

Fantastiske Helge 
Jordal fenget salen 

Jordnær, ydmyk og raus.  RI presi-
dent 2017-18 Ian Riseley fra Austra-
lia.  Et sympatisk bekjentskap 

Suverent ledet av DGE Christin Landmark 

Flott gjennomført program   
hele dagen - Vel blåst Tore! 

Gjestene trommes inn til Losjen av Dræggegutter 

Unison sang! 
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Voss Rotaryklubb – lotteri 2017. 
 

Ved byrjinga av kvart rotaryår tenkjer ein alltid på aktivitetar og prosjekt som klubbarbeid. Sist 
haust var det mangeårig medlem i Voss Rotaryklubb, Knut Sæten, som kom på ideen å laga eit 
klubblotteri med eit eigeprodusert grindbygg som gevinst. President Audun Lødemel tente 
straks på prosjektet og straks etterpå hadde desse karane sett fyr på heile klubben, som ein dug-
nad alle kunne vera med på.  
 

Det var Knut og Audun som laga grindbygget heime hjå Knut, men med loddsal kunne me alle gje-
ra vårt. I vår fekk me alle tildelt ei loddbok, ja nokre tok jamvel fleire og selde til bankar og be-
drifter. Men hovudmengda av lodda vart selde på utplassering i butikkar. Amfi, Coop og Kiwi var 
gode salsplassar, før me avslutta med fire veker loddsal på torget på Voss, der og grindbygget var 
sett opp. 
Me kunne selja 3.000 lodd til 50,- pr stk., og no i slutten av mai er mest alle selde.  
 
Trekninga er 31-mai 2017. Klubben har bestemt å bruka midlane både til lokale og internasjonale 
prosjekt. 
 
Kjell Herheim  
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Sokndal Rotary Klubb markerte TRF 100 år 
 
 

Sokndal Rotary Klubb arrangerte familie-tur til varden på «Strannaåsen» søndag 14. mai 
som sin markering av TRF 100 år. Over 150 barn og voksne deltok og etter turen var det 
bl.a. utlodning samt servering av pølser og drikke og der var en rullerende presentasjon av 
klubbens diverse GG prosjekter samt roll-ups som fortalte om lokale initiativer.  
 

Høydepunktet var imidlertid to overraskelser ved selve varden. Kvelden før hadde  
klubbens medlemmer montert en ny naturkikkert oppe ved varden og denne ble så gitt som 
gave til Stiftelsen Dalane  
Kyststi.  
Stiftelsen er et interkommunalt samarbeid og merker i disse dager en sammenhengende sti 
i kystlinjen fra Hellvik i Eigersund til Åna Sira. 
 

Videre tildelte president Claus E. Feyling en velfortjent PH til Bess Grastveit. Hun har ut-
merket seg på mange vis, men er spesielt primus motor bak Jøssingfjord Vitenmuseum 
som snart blir en realitet. 
 
 Claus E. Feyling 

STRÅLENDE VINTUR TIL RIOJA MED 
ARNA ROTARYKLUBB 

 

Vi var i alt 28 deltagere som var så heldige å ha anledning til å være med på tur til vin-
distriktet Rioja i Nord-Spania søndag 23. april.   
Da vi kom frem til Bilbao etter en mellomlanding i Amsterdam, stod det som planlagt buss og 
ventet på oss. Bussen fraktet oss gjennom flott og variert landskap frem til byen  
Logroño, som ligger fint til ved elven Ebro 376 m.o.h. og har ca 150.000 innbyggere. 
Etter at vi hadde sjekket inn på et koselig hotell, Hotel Husa Gran Vía midt i byen, gikk vi ut 
for å spise god mat i deilig norsk sommertemperatur 
 

Mandag formiddag kom samme busselskap og hentet oss til vinprodusenten Carlos Serrees i lands-
byen Haro.  Der ble vi godt mottatt takket være vår deltager Vidar Skistad, som har hatt godt kjenn-
skap og samarbeid med produsentene gjennom sitt virke. 
Her ble vi vist rundt av en kunnskapsrik og hyggelig markedssjef ved navn Carlos. Etter omvisning 
ble det smaking av ni forskjellige viner –  og stemningen steg.  
Retur til hotellet kl 16.00. 
 

Vi klarte å finne et lokale til felles middag og etter noen språk-
problemer ble alle mette og tilfredse. 
 

Tirsdag  ble det igjen en liten busstur.  Denne gang  til vinpro-
dusenten Vivanco, som er etablert i byen Briones i La Rioja. 
Igjen ble vi mottatt av en opplagt Carlos og vi startet en fantas-
tisk omvisning i et av Spanias største og flotteste vinmuseer, 
som ikke går an å beskrive, men må oppleves.  Etter dette fikk 
vi smake noen anbefalte vinsorter før vi gikk til 6 retters lunsj 
med de beste viner til. Dette er noe vi er svært takknemlige for 
at vi fikk være med på da alt var helt opp – takk til Vidar. 
Etter denne strålende opplevelsen returnerte vi mette og utørs-
te til hotellet for egentid. 
 

Onsdag var det noe kaldere men oppholdsvær, da vi kjørte ca 
to timer med  buss  til byen  San Sebastian . Denne spesielle 
og historiske badebyen er et av Baskerlands fremste turistmål 
og ligger innerst i Biscaya-bukten.  Byen har ca 190.000 inn-
byggere og er kjent for sine tapasrestauranter – noe de fleste 
av oss fikk gleden av å teste ut.   
 

Torsdag var det retur med buss til flyplassen i Bilbao etter en 
god felles frokost og en liten siste byvandring. 
Vi var landet i gamlelandet ca kl 23.00 
 

Vi må takke Vidar Skistad og hans medhjelpere for at vi fikk 
delta på denne strålende  

turen som var en fryd både for øye, sjel og gane og ser at den-
ne form for samhold og opplevelser gagner felleskapet 
og det sosiale oss imellom.  
 

                  Marta og Svein-Erik Akselberg (president)   

 
                                                                                                              
   
   

 

Et utvalg av eikeliggere hos Vivanco 

Druestokker med Tempranillo er i vekst, 
klar til innhøsting  medio september 

San Sebastian, en herlig by 
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Menneske bak...i Bergen Vest RK     

 

Bergen Vest hadde mandag 29. mai et av våre mest populære programmer med 
program tittelen MENNESKE BAK 
 
Da har Jan Anders Søyland invitert en person - HEMMELIG GJEST- som han kommer 
med klokken 19.10 
 
Alle er like spent- hvem kommer i år?  I år hadde Jan Anders med seg  Elisabeth Moberg 
 
De to setter seg ved et bord og Jan Anders intervjuer.  Her slipper ingen billig 
Gårsdagen ble avsluttet med DUETT—Jan Anders og Elisabeth  Sang sammen! 
"EG VE TIL BERGEN" 
 
Dette var en uroppførelse.  Jeg tror ikke det blir en landeplage, men vi som var tilstede 
fikk oppleve noe vi aldri glemmer 
 
Programopplegget kan anbefales til andre klubber 
 
Egil Jørgen E. 
 

 
På bildene Jan Anders Søyland, Elisabeth Moberg 
og President Haci Akman 

 Jan Anders- Elisabeth Moberg  
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Sokndal Rotary Klubb markerte TRF 100 
 
Sokndal Rotary Klubb arrangerte familie-tur til varden på «Strannaåsen» søndag 14 mai 
som sin markering av TRF 100 år. Over 150 barn og voksne deltok og etter turen var det 
bl.a. utlodning samt servering av pølser og drikke og der var en rullerende presentasjon 
av klubbens diverse GG prosjekter samt roll-ups som fortalte om lokale initiativer. Høyde-
punktet var imidlertid to overraskelser oppe ved selve varden. Kvelden før hadde klub-
bens medlemmer montert en ny naturkikkert oppe ved varden og denne ble så gitt som 
gave til Stiftelsen Dalane Kyststi.  

Stiftelsen er et interkommunalt samar-
beid og merker i disse dager en sam-
menhengende sti i kystlinjen fra Hellvik i 
Eigersund til Åna Sira. 
 

Videre tildelte president Claus E Feyling 
en velfortjent PH til Bess Grastveit. Hun 
har utmerket seg på mange vis, men er 
spesielt primus motor bak Jøssingfjord 
Vitenmuseum som snart blir en realitet. 

 

 

Vi gratulerer! 
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Klipp fra Bergenhus Rotary Klubb     

Øystein Søbstad tidligere smittevernoverlege i Bergen Kommune, 
men også en anerkjent jazzmusiker, tok på seg utfordringen med å 
oppdatere et meget godt besøkt møte om hvilke utfordringer antibio-
tika resistens betyr for den enkelte og  
samfunnet. 
 

Antibiotika resistens er et økende problem problem som vi må få kontroll på for å unngå en ukon-
trollert utvikling med store kostnader for samfunnet, lengre og hyppigere sykshusopphold, behand-
lingsvikt og økende antall dødsfall. 
 
Søbstad tok oss med gjennom infeksjonshistorien fra Pesten i Aten 430 f.k, sykdommer som kolera 
og tuberkolose til dagens store problem som feil bruk av antibiotika utgjør. 
Det er ikke utsikter til raskt å utvikle nye medisiner som kan løse problemet for oss. Forebygging er 
derfor den strategien man har lagt seg på. 
I Norge er det vedtatt følgende overordnede strategi for å motvirke økende resistens: 
Redusere den totale bruken av antibiotika 
 

1. Riktigere bruk av antibiotika 

2. Økt kunnskap om hva som driver utvikling og spredning av antibiotika resistens 

3. Være en pådriver internasjonalt, normativt arbeid for å styrke tilgang, ansvarlig bruk og  
   utvikling av nye antibiotika, vaksiner og bedre diagnostiske hjelpemidler. 

Antibiotika resistens 

 

http://bergenhus.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/93#
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Magnus Kayser er en ung mann på 25 år, som fra Bergen Sydvesten Rotary Klubb 
fikk støtte til å delta på RYLA nå i vår. Rotary i vest fikk nyss om at han kunne være 
villig til å dele sine tanker og erfaringer etter kurset med andre og undertegnede tok 
derfor kontakt for å få vite mer. 
 
Si meg Magnus, hva visste du om RYLA før du søkte om å få delta? 
 

- Eg visste nokså lite om RYLA. Eg hadde gjort nokre enkle Google-søk, og mottatt infor-
masjon frå klubben til mormor (Tove Kayser), men anna enn det visste eg berre at det var 
eit leiarkurs og at eg fekk moglegheita til å vere med. 
 
Men Rotary kjente du til? 
 

- Ja, eg har kjent til Rotary så lenge eg kan hugse. 
 
Siden dette er et lederkurs er det naturlig å spørre deg om ditt fremtidige yrkesmål? 
 

- Mitt yrkesmål er nok ikkje så klart definert som det burde vere, men eg er utdanna sko-
despelar med eit ynskje om å ta utdanning innan sjukepleie. Helst ser eg for meg ein jobb 
der alt dette kan bli nytta i større eller mindre grad, men om eg skal vere spesifikk kunne 
eg tenke meg å jobbe med organisering/administrering av eit helseforetak, helst med sær-
skilt fokus på å tilby musikk og kunst som supplement til tradisjonell medisinsk behandling. 
 

- Ser du for deg en fremtid 
som leder? 
 
Ja, det gjer eg, men det er 
ikkje ein ambisjon eg har i 
seg sjølv. 
 
- Det kommer sikkert etter 
hvert. Men hvilke forvent-
ninger hadde du da du dro til 
Fjordslottet den helgen? 
 
Eg var spent på å bli kjent 
med nye folk, og om eg fak-
tisk kom til å sitte igjen med 
ny kunnskap eg verkeleg tok 
til meg. 
 

- Ja, hvordan opplevde du 
egentlig kurset? 

 

Eg opplevde RYLA som veldig profe-
sjonelt, lærerikt, utfordrande og au-
geopnande. Eg møtte mange som eg 
ikkje nødvendigvis ville møtt i ein so-
sial setting utanom eit slikt kurs, og eg 
fekk dermed utfordra ein del fordom-
mar. Eg opplevde alle deltakarane og 
kurshaldarane som engasjerte og  
genuint opptatt av å lære og å lære 
vekk. 
 
- Hva lærte du da? 
 

Eg lære vel først og fremst å avmysti-

RYLA 2017 - min erfaring 

 

 

 

RYLA deltakere 2017 på Fjordslottet 

 



Månedsbrev for Distrikt 2250.  Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (poaskel@gmail.com) 

16 

fisere det å skulle ta eit leiarverv. Det handlar til sjuande og sist om menneske, og derfor 
om korleis ein tilnærmer seg enkeltindivid/grupper når ein er blitt satt til å leie dei/den. Når 
eg seier avmystifisere så meiner eg ikkje at det nødvendigvis er lettare enn ein skulle tru å 
vere leiar, men at det handlar mindre om dei meir tradisjonelle ideane om ein streng sjef 
som tar avgjersler på ein tøff og brutal måte. 
 
- Og hvordan opplevde du samværet med de andre deltagerne? 
 

Det var eit veldig godt samvær, og eg har blitt kjent med menneske eg trur kjem til å vere 
del av mitt personlege og profesjonelle nettverk i lang tid framover. Dette var noko av det 
beste ved kurset tykkjer eg. 
 
- Er det noe du skulle sett var annerledes i opplegg og undervisning? 
   

Det er lite eg kan komme på som eg spesifikt meiner kunne vore betre. Alt kan vel bli  
potensielt bli betre om ein  går inn for å komme på noko, men slik som eg opplevde RYLA 
og det eg lærte der, ser eg ingen grunn til å skulle endre på. 
 
- Betyr det at du fikk mer lyst til å bli leder etter dine kurserfaringer? 
 

Absolutt.  Eg innsåg at mykje av dei eigenskapande eg har som menneske kan vere  ein 
fordel som leiar, og ikkje ei ulempe som eg har tenkt før. Eg tenkjer spesielt på alt eg har 
lært om menneske og relasjonar gjennom skuespillartreninga mi, og at denne kunnskapen 
nok kjem godt til hjelp om eg nokon gong skal vera leiar for nokon. 
 
Til slutt, Magnus..vil du anbefale RYLA til andre? 
 

Ja! 
 
Magnus gir  også uttrykk for at han er fornøyd med hele opplevelsen; oppholdet på Fjords-
lottet, maten, rom og lokaliteter og ikke minst dyktige foredrags- og kurs holdere. Han 
fremhever og at de underveis fikk tid og anledning til refleksjon. 
 
 Per Ove Askeland 
  
 

RYLA 2017 - min erfaring 

 

Bildene er hentet fra 
RYLA sin facebook side. 
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HISTORIEN OM ROTARYFONDET 
 
På Convention i Atlanta i 1917 foreslo daværende RI Pre-
sident, Arch Klumph, å opprette et fond som skulle ha til 
formål: «Å hjelpe Rotary til å gjøre noe godt i verden i 
form av veldedighet, utdannelse og andre samfunnsgagn-
lige servicetiltak.» Frøet som skulle vokse seg til å bli  
Rotarys flaggskip - The Rotary Foundation (Rotaryfondet) 
- var sådd.  
 
 

Arch Klumph hadde forstått at entusiasme og engasjement 
ikke var nok for å nå Rotarys mål om internasjonal forståelse 
og fred i verden. Det er også behov for penger og en organisa-
sjon som kan utvikle program og som kan administrere de 
midler som blir gitt til fondet på en effektiv og sikker måte, der-
som en skal oppnå resultater og få målene realisert.  

 

Til å begynne med gikk utviklingen smått. Først i 1930 kunne det første bidraget deles ut. 
Da ble det gitt 500 dollars til en internasjonal organisasjon for funksjonshemmede barn.  
Rotaryfondet har senere vokst med årene til å bli et kraftig virkemiddel i Rotary's arbeid. 
 
SHARE 
Fra starten i 1917 og fram til i dag har det skjedd mange og store endringer i  
Rotaryfondet. 
I 1991 lanserte styret i Rotaryfondet SHARE systemet. Hensikten var bl. a. at distriktene 
skulle få større medbestemmelse over bruken av de midler klubbene bidrar med. 
 

Systemet virker slik: 
 

Det beløp klubbene i et distrikt bidrar med til det årlige programfondet (Annual Programs 
Fund) et år, blir delt i to like deler (share = dele), og kan brukes til ulike program tre år 
etter at bidragene er gitt. Bidrag til Endowment Fund og PolioPlus fondet blir ikke regnet 
med når delingen foretas. 
 

a) Halvparten av den summen alle klubbene i et distrikt bidrar med til det årlige program-
fondet (Annual Programs Fund) i ett Rotary år, går til Verdensfondet (The World Fund 
(WF)). Det er styret i Rotaryfondet (The Trustee) som bestemmer bruken av pengene på 
Verdensfondet (WF). Midlene blir blant annet brukt til den del av "matching"  som Rotary-
fondet bidrar med. 
 

b) Den andre halvparten, av bidragene går til Distriktsfondene (Distrikt Designated Fund - 
DDF). Distriktet bestemmer selv bruken av disse midlene. 

……………………………………………………………… 

     

 

 

MRK! 
Redaktøren har ny e-postadresse.  

Den er:    poaskel@gmail.no 

Neste nummer kommer i september 


