
Klubbens historie 
 

Initiativet 

Initiativet til å stifte en rotaryklubb på Askøy ble tatt av Bergen Rotaryklubb ved 
president Kåre Namtvedt i 1979.  Bergen Rotaryklubb er derfor vår fadderklubb.  
Selve etableringen av klubben kom i gang etter at Finn Guldbrandsen og Jakob 
Skarstein henvendte seg til henholdsvis Erling Klyve og Terje Bøe våren -79.   
Etter denne kontakten startet rekrutteringen av potensielle medlemmer. 

 Etablering 

Den 18. september 1979 møttes ca. 30 menn i Monopol Hempels kantine for å bli 
nærmere orientert om Rotary og med formål om å stifte en rotaryklubb på Askøy.   
Den 23. oktober ble det holdt konstituerende møte hjemme hos Ingvald Nielsen i 
Florvåg.   
Følgende ble valgt til klubbens interimsstyre:   

                                
   

  President:        Erling Klyve           
  Visepresident: Terje Bøe 

  Sekretær:         Kristian Johannessen 
  Kasserer:         Finn Bergersen 
  Seremonimester:   Ingvald Nielsen 

  Dette ble også klubbens første 
  ordinære styre. 

Klubbens første president Erling Klyve får overrakt  
Charterbrevet som viser charterdato 27. desember 1979.  
  

Klubblokaler 

 Klubben har i løpet av de årene som er gått siden stiftelsen i 1979 hatt flere 
klubblokaler. Fra starten holdt klubben sine møter i peisestuen hjemme hos Ingvald 
Nielsen.  Lokalet gav en fin og intim atmosfære omkring møtene, noe som utvilsomt 
var viktig i startfasen av klubbens liv.   

 I 1985 flyttet klubben til ”Strutsen” i Strusshamn.  Det første møtet der fant sted den 
6. juni.  Fra 8. januar 1987 leide vi lokaler i Trompeten i Kleppestø.  Der holdt vi 
våre møter fremtil vi flyttet til Knausen hvor vi hold vårt første møte den 21. juni i 
1996.  
 



   

 
    Fra 1. januar 2006 har vi leid lokaler i 
    Aktivitetshuset  "Shoddyen" i Strusshamn,  
    der vi disponerer både   Møllesalen og 
    Pakkhussalen etter ønske og behov.  

  Bildet viser Strusshamn med Aktiviteshuset "Shoddyen"  

  i bakgrunnen. 

  

Klubbens bordkalender/banner 

  

   Tidligere medlem Kåre Solheim (†) 
   designet klubbens bordkalender/banner. 

   Banneret har en enkle og stilregne uttrykksform og brukes 
   på hvert eneste rotarymøte, som logo på internettsidene til 
   klubben og utveksles med andre rotaryklubber over hele 
   verden. Anslagsvis 100  slike banner henger rundt om i 
ulike   
   rotaryklubber over hele verden.  

  

Jubileer 

o Charterfest (stiftelsesfesten) i Trompeten selskapslokaler 21. februar 1980  
   

o Klubbens 5 års jubileum ble markert med fest på Ask gjestgiveri den 23. 
februar 1985. 
   

o 10 Års jubileet ble feiret den 27. januar i 1990 på Trompeten i Kleppestø.  
   

o 15 års jubileet ble holdt i klubblokalene på Trompeten den 29. desember 1994  
   

o 20 års jubileet ble feiret i Norrønaheimen i 22. januar 2000.  
   

o 25 års jubileet ble feiret i Norrønaheimen i 4. desember 2004. 
 



                       
         Det ble laget festskrift ............ og .........  festsanger 
 
  Festskriftet skrevet av Erling Klyve finner du her.......(klikk her) 
  Sangene skrevet av Terje Bøe finner du her ..............(klikk her) 
  

o  30 års jubileet i Aktivitetshuset Shoddyen i Strusshamn 
 

     

    Paul Harris Fellows (PHF) 

 Klubben har utnevnt følgende ni - 9 - medlemmer til Paul Harris Fellows: 

    Erling Klyve  (1985)  
    Terje Bøe  (1990)  
    Kristian Johannessen  (1993)  
    Helge Skogstrand  (1994)  
    Kåre Minde  (1997) † 

    Olav Stølen  (1999) † 

    Tor Leganger-Hansen  (2001)  
    Tore Skjold  (2004)  
    John Ivar Solvik  (2004)  
    Øyvind Birkeland (2007) 
    Magnus Alvheim (2008) 
    Odd Losnedal (2010) 
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 Utenom klubbens egne har disse tre askøyværingene fått utmerkelsen PHF: 

o    Ingrid Espelid Hovig (1996)  
o    Marius Haugen (1998) † 

o    Dagfinn Lyngbø (2006) 
o    Anders Bjarne Fossen (2007)   
o    Nils Eivind Nikolaisen (2008) 

 Dette betyr at klubben finansielt støtter Rotary Foundation med betydelige beløp. 
  

Rotary-ring 

 
 I 1989 fikk klubben lisens fra Rotary International til å lage en Rotary-ring for salg 
blant klubbens medlemmer og til rotarianere i andre rotaryklubber.  Ideen var Kåre 
Mindes. 
  

Engasjementer 

 Askøy Rotaryklubb har engasjert seg på forskjellige områder i Askøy samfunnet.  
Av oppgaver kan nevnes:  

 Økonomisk støtte til etterlatte etter en tragisk brann i Florvåg i 1993  
   

 Initiativ til opprettelse av en park ved Vatnavatnet i Kleppestø.  
   

 Aksjon til anskaffelse av midler til defibrilator til kommunens ambulansebiler.  

 
 



 Utgivelse av Kommunebok for Askøy i 1993.    

 Utgivelse av Hvem Hva Hvor i 1994 og 1996   
      Begge disse ble delt ut til alle husstander på 
Askøy.  
   

   

    Yrkesmesse med yrkesorientering for alle 

   10.klassingene med foreldre/ foresatte i Askøy 
    kommune i samarbeid med ungdomsskolene  
    på Askøy og Askøy videregående skole. 
   

 

Yrkesmessen er en videreføring av den yrkesorienteringen som klubben i flere 
år tidligere har hatt i klasser på ungdomsskolen. Tiltaket ble første gang 
arrangert i 1997 og arrangeres fortsatt. 
     

Yrkesmessen er svært positivt mottatt og er tenkt som en årlig begivenhet. 
Yrkesmessen har hittil vært avviklet i Askøyhallen og på Askøy videregående 
skole, men vil i 2007 bli lagt til Erdal Ungdomsskole. 
 
En egen yrkesmessebrosjyre blir laget hvert år med presentasjon av de ulike 
utdanningstilbudene. Brosjyren deles ut til alle avgangselevene i 
ungdomsskolene og til alle husstander på Askøy 
  

   Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelp avd. Askøy for innkjøp av ny bil til 
transport av eldre og uføre. Gaven ble gitt i forbindelse med klubbens 25 års 
jubileum i 2005. 
Takkebrev fra Folkehjelpen finner du her (klikk her) 
   

    Klubben har engasjert seg i en rekke lokale tiltak og prosjekter både i form 
av økonomisk støtte og personale. Eksempler på dette er:  
Økonomisk støtte til sommerleier for barn i regi av Askøy Røde Kors, 
anskaffelse av lydbøker og kassettspillere til eldre i regi av 
Frivillighetssentralen, økonomisk støtte til ulike tiltak for ungdom på Askøy, 
"Flerkulturell familiefest"  i regi av Askøy Røde Kors m.m..  
  

  Internasjonalisering 

I henhold til Rotarys formålsparagraf skal klubbene også se ut over eget lokalmiljø.  
Det har klubben bl.a. gjort på følgende måte: 
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 Ungdomsutveksling 
Klubben har vært vertskap for flere utvekslingsstudenter og har også gitt 
lokale ungdommer anledning til å få tilsvarende opphold i utlandet.  Følgende 
utvekslinger har vært gjennomført: 
 
1987/1988:  Gro Alvheim, Kleppestø til Australia (Tasmania) 
1990/1991:  Tord Hagen, Florvåg til USA 
1995/1996:  June Paulsen, Hetlevik til USA 
1999/2000:  Iselin Andreassen, Kleppestø til Brasil 
2007/2008:  Marie Louise Langøy, Follese, til Frankrike  
 
Klubben har samtidig vært vertsklubb for utvekslingselever de samme årene 
fra de samme landene. 
   

 Handicamp 
Klubben har lagt til rette for at ungdommer fra Askøy med fysisk handicap 
har fått delta på internasjonal sommerleirer.  
   

 GSE - Group Study Exchanges 
Klubben har sendt to deltakere fra Askøy til GSE-team i Afrika og USA. 
Klubben har vært vertskap for GSE-team fra USA (2 ganger), Sør-Afrika, 
Australia og Tyrkia 
   

 Økonomisk støtte til internasjonale prosjekter. 
-  To elever fra Litauen til ett års studie ved Askøy videregående skole 
-  Hjelpetransport til Litauen (sykebil + undervisningsutstyr) 
-  "Marianne Juvik - CD" til inntekt  for barnehjem i Hvit-Russland 

RYLA  -  Rotary Young Leadership Award 

 Klubben har i flere år finansiert og valgt ut unge ledere i Askøy kommune til å delta 
på ”Ung lederseminar” (RYLA). Disse seminarene er myntet på unge mennesker i 
alderen 18 – 24 år med ledererfaring fra næringsliv, organisasjonsarbeid, tillitsverv 
m.v. Tilbakemeldingene fra deltakerne er udelt positive. 
  

          Kvinnelige medlemmer  

  

 Den 2. november 1996 tok klubben opp sine først kvinnelige  
 medlemmer.  
 I 2006 teller klubben seks kvinnelige medlemmer. 

  

 Bildet viser klubbens første kvinnelige president, Bjørg Nævdal,  
 som ledet klubben i 2001 – 2002.  



  

Fadderklubb 

 Askøy Rotaryklubb er faderklubb for Askøy Fenring Rotaryklubb som fikk sitt 
Charter den 11. april 1997. 

  

Aktivitet og markedsføring 

 Askøy Rotaryklubb er stolt over et høyt aktivitetsnivå – noe som klubben og har fått 
anerkjennelse for.  Klubbens høye aktivitetsnivå har også gjort at klubben har blitt 
godt kjent i lokalmiljøet - bl.a. gjennom de tiltak klubben har støttet og/eller initiert. 
Klubbens bruker lokalavisen "Askøyværingen" for å fremme klubbens engasjement 
lokalt og internasjonalt. I tillegg har klubben lagt vekt på oppdaterte hjemmesider 
som et viktig ledd i markedsføringen utad og informasjon innad. 

 


