
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

President: Jonas Torsvik     Sekretær: Ingerbeth Nielsen 

Storehaugen 18                                                                                            Boks 46 (Bergheimvegen 3) 

5304 Hetlevik                         5321 Kleppestø 

        Tlf. privat:    56142021 

Tlf.mobil:  90225306     Tlf mobil:     92417638 

E-post: jonasbernttorsvik@gmail.com                                                        E-post: leivjn@broadpark.no  

 

-    

 

 
 

 

 Nr 03 Rotaryåret 2018/2019   

 

Oktober 2018 
 
Fremmøteoversikt: 

 

  Dato: Antall: Frammøte i andre klubber: Gjester i perioden: 

 04.10   18  Sandra Haugland 

 11.10   14   

 18.10   15   

 25.10   20  6 gjester 

 

 

November 2018  
 

  Dato      Tema  Ansvar   3 min.  Sted 

 01.11  Spise-/pratemøte. Avspark annonsesalg/Yrkesmessen    EL/AA   Arvid  Møllesalen 

 08.11  Lutefisk aften    Arr   Terje St  Møllesalen 

 15.11  Invitasjon til 2 presidenter/naboklubber   AA/ POA   Tor  Møllesalen 

 22.11  Komitéene presenterer sitt arbeid    JBT   Anita  Møllesalen 

 29.11  Forsvarsattaché fra Washington Erik Bøe    POA   Knut  Møllesalen  

 
 

Fødselsdager i november 2018:   
 

      Navn       Dag Måned År Alder 

  Einar Bratli        19        11 1941 77 år 

  Helge Sølsnes         29        11 1941                 77 år 

  Jonas Torsvik        29        11 1958                 60 år 

     

 

ASKØY ROTARY KLUBB 
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  Referat fra møte i Askøy Rotary Klubb torsdag 04.10.18 
 
Presidenten ønsket velkommen, og tok oss gjennom alle kjente som hadde/hadde hatt bursdag i dag. 
Han tente lys med følgende sitat fra Erik Bye: «Dagen i morgn skal bli vår beste dag»! 
Sandra Haugland fikk endelig sitt diplom for gjennomført RYLA. 
Han minnet om Inter-City møte med Ole Torp førstkommende mandag. 
 

Presidenten informerte også om at han pga. av vakt, ikke 
kunne delta på Distriktskonferansen på Voss. Helge 
Skogstrand sa seg villig til å steppe inn i stedet. Tor 
kommenterte at det var synd at ikke deltagerne fra vår klubb 
deltok på hele arrangementet, men bare på foredragene 
lørdag. Man gikk da glipp av alt det sosiale rundt DK, som var 
en viktig del av arrangementet.  
 
 
 
 

 
3-min i dag var ved Magne. Han tok oss med til Hardanger, hvor hans 
svigermor bodde. De hadde satset på moreller (høstet 6 tonn i år!) og drev 
elles med sauer. Utrolig spennende og interessant hva man kunne få ut av de 
bratte liene ned mot Hardangerfjorden.  
  
Yngve fortalte oss em en tur hans og spaser kameratene hans hadde hatt til 
Slovakia. 
 
 
 
 
 

 
Til slutt fortalte Sandra Haugland litt om seg selv. Hun var for ikke så lenge 
siden flyttet tilbake til Askøy fra Grimstad. Hun hadde nå en midlertidig 
jobb i DNB, som hun håpet å få beholde. Hun var meget begeistret for den 
erfaring hun hadde fått under RYLA, og kunne anbefale denne til andre 
unge.  
 
 
Kvelden ble avsluttet med det sedvanlige åresalg, noe som innbrakte kr. 
810,- i klubbkassen, og 2 røde (!!) til Knut ;o( . Han bør holde seg borte fra 
de neste Spis & Prate møtene!! 
 
 
 

 

Tor LH / Referent 
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  Referat fra møte i Askøy Rotary Klubb torsdag 11.10.18 
 
Med forhåpentligvis ca. 37 grader celsius innabords og hele 23,8 ute i det fri (ny rekord igjen) inntok 14 
rotaryanere vårt etter hvert klassiske auditorium der klubbens indre liv stod på dagsorden.  
 
Vi trenger tydeligvis flere lysestaker, for aktuelle lyskandidater stod i kø: Askøyværingen 40 år, MOT - 
bevegelsen, verdensdagen for psykisk helse og evig unge Lars Juvik som rundet de første 70.  
Hvilken kandidat som ble prioritert og foretrukket kom ikke helt tydelig frem.  
Blomsteroppsats til Kleppestøskjenets store sønn ble forøvrig samme dag levert hjemme hos jubilanten 
av Einar. Politiet kan dette med å banke på hos folk og overbringe nyheter enten de er gode eller dårlige. 
Politiet ble tatt godt imot. 
 
I dagens 3 - minutter tok Erling for seg aktuelle problemer i forbindelse med bruk av digitale hjelpemidler 
for eldre. Stadig flere muligheter og «dippedutter» dukker opp. Kanskje enkelt og lettfattelig for den 
oppvoksende slekt som etterhvert får dette inn med morsmelken, men ikke like lett for alle. 
Han eksemplifiserte flere aktuelle problemstillinger der ny teknologi stod i høysete, og en av 
konklusjonene ble: Du skal både være våken og oppegående for å følge med i den digitale runddansen. 
 
Per Ove refererte kort fra distriktskonferansen på Voss og kom med flere positive tilbakemeldinger både 
når det gjaldt generell gjennomføring, ledelse og enkeltinnslag.                                                                    
Flere av klubbens deltakere fulgte opp disse gode tankene. 
Når det gjelder referat forøvrig henviste Per Ove til Facebook og utførlige tilbakemeldinger m/bilder i 
kommende utgave av Rotary i Vest. Vi takker og bukker.  
 
Så var det Eli sin tur. Stikkord for kveldens hovedinnslag var åpning for nye endringer og friheter i 
klubbene.  
1. Er vi moden for noe fornyelser i klubben? 
2. Ny møtestruktur som en prøveordning? 
3. Nye medlemskapsformer? 
I følge Eli går diskusjonen i mange klubber både på det nasjonale og internasjonale plan. Mye av vår 
kultur er fra gammelt av forankret i fadderklubbene, men liv og samfunn har som kjent forandret seg.  
På den til dels korte tiden hun fikk til disposisjon, belyste hun de nevnte tema, og ga oss alle noe å tenke 
på. Undertegnede kan bare henvise til et fyldestgjørende referat og sammendrag fra Eli, sendt til 
samtlige av oss dagen etter dette møtet.  
 
Det hele ble avrundet med en runde rundt bordet der samtlige av oss fikk en kort kommentar og 
anledning til en personlig analyse av dagens situasjon. Et viktig innslag, og en særdeles aktuell 
meningsutveksling, for i medlemsutvikling er det bare å slå fast at pilen peker nedover.  
 
Et stykke over tiden takket vi av, og ute var det blitt mørkt. Men fremdeles slo den sensommervarme 
luften mot oss, og mine etterhvert værbitte rynker glattet seg en smule ut. En herlig dag var i ferd med å 
bli historie.  
 
Når dette skrives har høsten igjen inntatt oss - til de grader...  Lykke til videre. 
 
Terje B./referent 
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  Referat fra møte i Askøy Rotary Klubb torsdag 18.10.18 
 
President Jonas ønsket velkommen til et pent dekket bord med egne bakte vafler, for denne kvelden 
skulle det være filmkveld med gamle filmer fra Askøy.  Han tente et lys for arbeidet mot mobbing i skolen.  
Det var 15 medlemmer til stede. 
 
Presidenten orienterte fra siste styremøte hvor regnskapet hadde vært behandlet. Dette viste et 
overskudd på fond med kr. 367.000,- og kr.  20.000,- på drift.                                                                       
 
Videre hadde styret diskutert veien videre for klubben.  Styret innstilte på fortsatt fire møter i måneden. 
Julemøtet blir 13.desember.                                                                                                                                          
To søknader om økonomisk støtte ble avslått p.g.a. våre budsjetterte midler er brukt for slike formål i år.                                                                                                                                       
Det ville bli et tettere samarbeid mellom vår klubb og Sotra Rotary Klubb med «Thousands Happy 
Birthdays».                                                                                                                                                                     
 
Einar representerte klubben på Lars sin 70-årsdag og overrakte da en stor blomsterhilsen. 
 
Eli hadde 3-minutteren og fortalte om møtet i Kenya vedrørende Global Grant og muligheter for å doble 
beløpene med felles innsats innen «Thousands Happy Birthdays». 
 
Så kunne filmkvelden starte med Brekke-filmer fra Askøys tidligere dager.  Disse vekket mange minner for 
medlemmene fra Brekkes russiske «Popeda» bil til byggingen av Askøy rådhus.  Like så åpningen av 
Askøybrua, hvor Per Ove hadde en sentral rolle...... 
 
Presidenten avsluttet møtet med velvalgt ordtak. 
 
Knut/referent 
 
 

  Referat fra møte i Askøy Rotary Klubb torsdag 25.10.18 
 
Det møtte 20 medlemmer og 6 gjester til møtet, og programmet denne dagen var Reisebrev fra Kenya. 
President Jonas åpnet møte ved å tenne lys for Polio verdensdagen som var i går 24. oktober.                     
I den forbindelse har klubben betalt inn kr 10 000,- til Polio bekjempelse. 
På denne dagen i 1996 fikk vi ny regjering med Jagland som statsminister. 
Kjell Inge Røkke fylte 60 år i dag. 
 
Av informasjon fortalte han at vi vil slutte å sende ut frammøtestatistikk med månedsbrevet.            
Videre ble det informert om at vårt tidligere medlem Axel Kleppe døde 21. okt. Det ble avtalt å sende en 
bårebukett til begravelsen. 
 
Asbjørn fikk ordet og informerte om at messen blir 24. januar. Annonsesalget vil starte nå, og Helge 
Skogstrand lager nye lister over salgsgrupper på 3 personer i hver, der også Fenring er representert.      
15. november blir det møte med u-skolene og Askøy videregående skole. 
  
Magne holdt 3-minutter og fortalte om en jente fra Eritrea som han og flere støttet med leksehjelp for  
u-skole eksamen. Fortalte om hennes flukt og at hun kom til Askøy i 2016. Hun hadde ingen norske 
venner. 
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Så til dagens program som var reisebrev fra Kenya. Dette var en reise som var fra 29. aug. til 12. sept. 
2018 i regi av TBF og som Eli fortalte fra med bilder og video som Helge Skogstrand hadde tatt. 
 
De hadde møtt guvernøren for Rotary i Kenya og som også hadde ansvaret for 2 andre land, - dette med 
tanke på å få kontakt med lokale rotaryklubber. 
De besøkte skoler og var med på åpningen av en ny vannbrønn i en liten landsby med 3000 innbyggere 
som het Koitaburot. 
Koguta Village har 8000 innbyggere og har vært dominert av stammen Kipsigis, Tom kommer fra en 
stamme som heter Luo, og her har det vært konflikt, men nye felles prosjekter har vært 
konfliktdempende. 
Når det gjelder arbeidsplasser, så er det Muhoroni Sugar Company som har dominert hele området som 
største og eneste arbeidsplass. Selskapet er nå blitt statlig, og virksomheten går dårligere. 
 
TBF har kontakt/hjelpeprogram for forskole, 2 barneskoler med 28 elever hver, 11 foreldreløse studenter 
samt en elev på døveskole. De besøkte også Sunny Hill Academy der de delte ut 100 fotballdrakter fra 
Voss Cup, og der også barn i Hetlevik, som Anne Geitanger har vært leder for, har vært med og bidratt 
med gaver. 
 Tom har startet opp et matprogram som gir elevene mat (maisgrøt) på skolen. De har startet opp i et lite 
skur men ønsker seg et kjøkkenbygg. 
 
Ellers er det 2 viktige prosjekt som kommer framover. Det er videreføring av kurs/trening av 
fødselshjelpere (10000 Happy Birthday) og opplæringsprogram for kvinnegrupper (TBF Hope Group).   
For det første vil vi i rotary søke om en Globen Grant i samarbeid med Sotra Rotaryklubb. 
  
Takk til Eli og Helge! 
 
Lars/referent 
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Fremmøte Rotaryåret 2018/2019 for oktober 

 
                     Fremmøte   Annet Frem- Av Frem 

  Navn Senior      Askøy Rotary Klubb           
  

frem- møte totalt Møte 

                               møte    

    aktiv 04.10 11.10  18.10 25.10    totalt antall % 

1 Asbjørnsen, Asbjørn   1   1  1 3 4         75,0 

2 Askeland, Per Ove    1       1  111 4      4       100.0 

3 Axdal, Liv     1 1  1 3 4         75,0 

4 Bratli, Einar   1 1 1 1  1 4 4       100,0 

5 Bøe, Terje SA 1 1  1  1 4 4       100,0 

6 Fauskanger, Bente   1 1 1 1   4 4      100,0 

 7  Knut Hanselmann  1 1 1    3 4         75,0 

8 Jacobsen, Ragnar   1 1  1   3 4        75,0 

9 Juvik, Arvid   1 1 1 1   4 4     100,0 

10 Juvik, Lars   1  1 1  11 4 4      100,0 

11 Klyve, Erling SA     1 1 1 1   4 4      100,0 

12 Leganger-Hansen, Tor   1 1 1    3 4         75,0 

13 Lexander, Eli   1 1 1 1  111 4 4       100,0 

14 Losnedal, Odd SA  1  1   2 4         50,0 

15 Magne Magnussen   1 1 1 1   4 4       100,0 

16 Nielsen, Ingerbeth   1        1 1  1 4 4       100,0 

17 Skogstrand, Helge   1 1 1      1  1 4 4       100,0 

18 Soltvedt, Yngve   1  1      1   3 4       100.0 

19     Stevnebø, Terje  1  1      1  111 4 4       100,0 

20 Sølsnes, Helge SA         1   1 4         25,0 

21 Torsvik, Jonas   1 1 1      1  11 4 4       100,0 

22     Varøy, Anita  1        1  1 3 4         75,0 

  Total for klubben   18 14 15 

 

    20 

 

       

   

     87,5                       

 

 
 
 Ingerbeth Nielsen 
 Sekretær                                              Kleppestø, 04.11.18 
 
 
Som presidenten refererte på siste medlemsmøtet i oktober, 25.oktober, har styret besluttet at 
det fremover ikke vil bli sendt ut fremmøtestatistikk i Månedsbrevet. 
Fremmøtestatistikk vil for øvrig bli notert som vanlig og meldt inn på medlemsnettet. 
 
Styret i ARK 
 
 
 


