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Tre klubber møtte guvernøren på Askøy 

 

 President Lars ønsket velkommen og tente lys for Guvernørbesøk og fellesmøte 
med Sotra RK og Fenring RK.  Presidenten minnet også om Inter-City møtet på først-
kommende mandag.  
 

Terje Bøe skulle holde kveldens 3-min, og hadde forberedt seg godt. Men noen timer før 
møtet ble han dårlig, og kjørt med ambulanse til Haukeland. Siste nytt var at det gikk bra 
med han. Møtet ønsket ham god bedring. 
 

Så ble ordet gitt til årets Guvernør Christin 
Landmark, som holdt et engasjert og inspi-
rerende foredrag for en lydhør forsamling. 
 

Tradisjonen tro refereres ikke Guvernø-

rens tale, da denne skal gjentas i andre klub-
ber senere. 
Etter Guvernøren ble ordet gitt til represen-
tanter for de tilstedeværende klubbene: 
 

Sotra RK 
En ung klubb, bare 32 år gammel. Har en stabil medlemsmasse, og greide kunststykket å 
rekruttere 25 nye medlemmer! Mange kvinner. Nå mener de å ha en verdensrekord - med 2 
kvinner ute i svangerskapspermisjon!  
Vellykket klubbtur til Tyskland med 55 deltagere. Arrangerer utdanningsmesse og har god 
økonomi. Kjekt å ha fellesmøter med andre klubber og bli bedre kjent. 
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Sotra med verdensrekord?  To medlemmer med svangerskapspermisjon! 

Askøy Fenring RK 
Klubben har kun 10 
medlemmer, 9 menn 
og en dame. Holder 
nå sine møter i 
Askøy Rådhus. Støt-
ter kommunens 
«MOT» aksjon, og et 
solcelleprosjekt i Afri-
ka.  
 

Askøy RK  
Det ble informert om 
klubbens drift og pro-
sjekter hjemme og 
ute. Yrkesmessen gir 
klubben god økono-
mi. Ønsker å starte prosjekt mot ungdom 
som ikke kommer i arbeid. 

 

Fremmøte var 19 fra Askøy RK, 10 fra 
Sotra RK og 1 fra Askøy Fenring RK. 

    Kjære alle. 
 
Vi  har den store gleden av å ønske velkommen MARTIN  
SIGMUNDSTAD fra Strand RK som ny assisterende guvernør (AG2)  
etter Ida H. Hassan som fratrer etter eget ønske. 
 
Martin tiltrer formelt 1. november d.å. 
 

Martin Sigmundstad er utdannet sivilingeniør fra NTH; har solid yrkesmessig bakgrunn 
med lederstillinger hvorav 20 år i Frank Mohn konsernet, Framo Engineering, tre peri-
oder i Statoil og de siste 10 årene ansatt i Ipark AS (nå Valide AS). Han har vært 
medlem av Strand RK fra 2008 og president fra 2014-2015.  Jeg hadde veldig god kon-
takt med Martin i min tid som AG, da han da var president i klubben. 
 
Hjertelig velkommen, Martin. 
 

Samtidig vil jeg få takke Ida H. Hassan for alt det hun har gjort i det året hun var AG2 og 
ønske henne alt godt videre; spesielt som prosjektleder for  global grant prosjektet 
10.000 Happy Birthdays by Rotary. 
 

Beste hilsener, 
Christin 

 

President Lars juvik takker guvernør Christin Landmark 

Fra v.  Past 
president 
Dagfinn 
Aasen fra  
Fenring og 
president 
Trygve  
Ågotnes fra 
Sotra RK 

Flere bilder side 11 

TLH 
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Tøffe ungdomar i Stryn     

 

 

TLH 
 

 
Stryn RK hadde i år som i fjor gleda av å ta imot utvekslingsstudentane som var på 
Norgesrundtur som avslutning på Utvekslingsåret i Norge. Dei var 29 tilsaman frå 
mange verds-deler og kom med buss frå Bergen via stopp i Førde. 
 
Som i fjor tok Stryn RK dei med på ein tur til Briksdalsbreen og deretter serverte dei eit 
måltid på Fjellstova i Briksdalen.  
Deretter gjekk turen til Oldevatn Camping for overnatting.  
 
Det var ein flott gjeng med ungdomar som var gode representantar for dei landa dei  
representerte. Dei vart leia av Jutta Bachmann, DYEO 2260, med dyktige medhjelparar 
og sjåfør. 

 
Då vi kom til vatnet ved Briksdalsbreen 
fekk eg meg ei overrasking. Ungdoma-
ne tok av sine klede og sto att i badetøy 
– dette var tydeleg planlagt. Med latter 
og hyl hoppa dei alle ut i det iskalde vat-
net – 4 – 5 grader – og bada og svømte 
lenge. Eg vart svært overraska og impo-
nert over tøffingane. Ei busslast med 
greske turistar dukka opp over  
moreneryggen ved vatnet og vart ståan-
de og sjå på kvarandre og lure på om 
dei var komne på rett plass. 
 
Flotte ungdomar som takka på godt 
norsk etter måltidet på Fjellstova.  
 
Takk for besøket og velkomne igjen 

med ny kontingent.  
 
Med venleg helsing frå Stryn RK 
 
Kjell Opheim - Ungdomsansvarleg 
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 Torgallmenning Rotaryklubb spiller på lag med Brann. 
 

 
 
 
 

I vår hadde Torgallmenningen Rotaryklubb besøk fra Fjell kommune. Temaet var 
omsorg for mindreårige flyktninger. Det var interessant å få innblikk i hvordan de  
arbeidet og hva de gjorde for å ta vare på de enslige unge som var kommet til vårt 
land. De fleste var gutter fra Afghanistan og Eritrea. 
 
Det resulterte i at våre to initiativrike sosialledere Mette og Karin fant på at vi skulle prøve 
å få til et arrangement for ungdommene. Og slik ble det. Fotballklubben Brann ønsket oss 
velkommen på besøk, og den 27. september troppet vi opp på Brann stadion. Vi var en 
gruppe fra Rotary og 12 unggutter som ble fulgt av sine medhjelpere.  

 
Den entusiastiske daglige lederen i 
Brann, Vibeke Johannessen viste 
oss rundt. Det var opptil flere som 
aldri hadde vært på Brann stadion, 
så det var mange som fikk en stor 
opplevelse. Guttene var meget eng-
asjert, og et høydepunkt var å få se 
spillergarderoben. Til stor begeist-
ring befant det seg der en lys leven-
de Brannspiller som velvillig lot seg 
fotografere sammen med hver og 
en av guttene. Det kunne ikke blitt 
større. 
 
Etter omvisningen på Brann sta-
dion, hadde Stiftelsen Bryggen stil-
let sitt representasjonslokale Put-
terstuen til vår disposisjon. Vi kjørte 
ned til Bryggen og ble tatt vel imot 
av flere rotarianere som hadde stelt 
i stand servering av pizza og mine-
ralvann. 
 
Vår visepresident Eirik Hole ønsket 
velkommen, fortalte litt om hva Ro-
tary er og om stedet hvor vi nå be-
fant oss. Så ble det hyggelig prat 
rundt bordene. Vi fikk høre litt om 
hva guttene tok seg til i det daglige 
og deres situasjon i sitt nye hjem-
land.  
 
En stor opplevelse for alle, men 
kanskje mest til ettertanke for oss 
Rotarianere. 
 

Helge Tveit  
 

 

 

 

Møte med 
sentral 
Brann-
spiller  
Helge  
Haugen 
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Mange barn fikk sko og klær fra Askøy RK og sponsorer 

Atle til Afrika 
 

Våren 2017 var Atle Sundøy invitert til Os Rotaryklubb for å fortelle om sitt 
arbeid for vanskeligstilte barn i Swaziland. Foredraget skapte stort engasje-
ment i forsamlingen. Om andre klubber ønsker det, stiller Sundøy gjerne 
opp og forteller om prosjektet. Han kan kontaktes på mail 
atle.sundoy@gmail.com eller telefon 930 56 051. 
 
Han har sendt oss denne artikkelen. 
 

Jeg er en mann godt over 50 år, med god jobb, en flott familie og mange venner. Vinteren 
2016 bestemte jeg meg for å ta en måned fri fra jobben og gjøre noe helt annet. Etter å 
ha tenkt en stund over hva jeg ville bruke tiden til valgte jeg å reise til Swaziland for å  
arbeide for vanskeligstilte barn. Det ble en eventyrlig reise til et land som har store 

utfordringer men samtidig 
et møtte jeg et folk med et 
smil og en gjestfrihet som 
gjorde stort inntrykk. 
 
Swaziland ligger sør-øst i 
Afrika, med grense mot 
Sør-Afrika og Mocambi-
que.  Landet har 1,2 mil-
lioner innbyggere og ver-
dens høyeste forekomst 
av HIV/AIDS. Samtidig 
lever 70% av befolk-
ningen under FNs fattig-
domsgrense. Som følge 
av HIV/AIDS epidemien 
har landet omlag 200.000 
sårbare barn, dvs. barn 

som ikke har tilstrekkelig tilgang på grunnleggende 
behov. For å hjelpe de minste barna er det opprettet 
mange Neighbourhood Caring Points – NCP – rundt 
omkring i landet, hvor barn i alderen 3 til 6 år kan få 
mat, omsorg og lære engelsk, noe de trenger når de 
begynner på skolen. Organisasjonen jeg møtte i 
Swaziland driver 6 slike NCP og hadde bygget en 
helt ny som enda ikke var åpnet. Det skyldtes mang-
el på penger til mat til  
barna. 
  

Med hjelp fra venner i Norge kunne vi finansiere mat til barna og med god hjelp fra orga-
nisasjonen og ikke minst kvinnene i lokalmiljøet gikk det bare to dager før NCPen åpnet 
og 30 barn fikk et mye bedre liv. Det var fantastisk å få oppleve gleden hos både barn og 
voksne. Dette er virkelig fine folk med et stort hjerte som viser omsorg for hverandre. De 
er fantastisk flink til å dele de lille de har med hverandre og det er ingen tvil om at det er 
kvinnene bærer det største ansvaret for familien.  

 
De neste ukene jobbet vi med å tilrettelegge forholdene på NCP for å sikre en langsiktig 
drift. Vi fikk på plass vanntank, laget en åker hvor vi plantet grønnsaker og frukttrær og vi 
fikk bygget hønsehus med høner og hane.  
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Atle til Afrika 

 

..med sko for første gang 

 
Etter å ha kommet hjem har jeg etablert en stiftelse med formål å sikre driften av Nkhanini 
NCP. Det koster om lag 100 kroner pr. barn pr. måned, inkludert mat, lærer, kokehjelp, 
vedlikehold og litt skolemateriell. 
 
Sommeren 2017 var jeg tilbake i Swaziland for å se hvordan det gikk med barna. Denne 
gangen hadde jeg med meg min kone. Vi opplevde begge en fantastisk gjestfrihet og 
gjensynsglede og vi fikk ta del i arbeidet for barna. 
Hva var det som fikk meg til å reise til Swaziland? 

 
Den første grunnen var et 
ønske om å lære av en an-
nen kultur med er helt annet 
utgangspunkt enn vår egen 
og samtidig kunne bidra og 
utgjøre en forskjell for no-
en.  Nå har vi ansvaret for at 
200 barn får mat og skole 
hver dag. Det gjør en stor 
forskjell for disse barna. 
Den andre grunnen var øns-
ket om å komme bort for å 
tid til ro og stillhet, uten å 
være omgitt av alle de dagli-
ge gjøremål som tar all tid. 
Derfor ønsket jeg å reise helt 
alene. Jeg visste jeg kom til 

å savne familien men jeg lurte på hva annet jeg kom til å savne. Kanskje de små og enkle 
tingene vi tar som en selvfølge men som er uoppnåelig for mange i  
Swaziland; rennende vann i dusjen, tilgang til elektrisk lys, kjøleskap? 
 
Den tredje grunnen var et ønske om å gjøre noe som var totalt utenfor komfortsonen. Det 
er utenfor komfortsonen magien finnes og ved å være åpen for nye utfordringer håpet jeg 

å lære mer om meg selv. 
 
Det ble en reise som forandrer livet. 
 
Astrid Lindgren har latt lille, engstelige Kavring 
Løvehjerte si det på denne måten:  
«Det finnes ting man må gjøre, selv om det er 
farlig. Hvis ikke er man ikke et menneske – ba-
re en liten lort» 
 
Vil du vite mer om reisen kan du lese bloggen 
min http://atletilafrika.com/ 
 
Klubber som vil ha besøk og få vite mer  av 
Atle  kan kontakte han på mail: 
 
atle.sundoy@gmail.com  
 
eller telefon 930 56 051.  
 

 
 

 

 

 

 

Tekst og foto:  
Atle Sundøy 
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  Nytt om TRF   

D2250 - The Rotary Foundation komiteen 
Nytt om distriktstøtte til klubbenes prosjekter 

 
 

TRF komiteen hadde møte den 13.09.2017 og gjennomgikk og behandlet  
to innkomne søknader om distriktsstøtte. 

 
 

 
1. Klubb:   Stavangert International Rotary Club 

Prosjekt:   Barnehjem i Waterloodistriktet, Freetown, Sierra Leone 

Formål: Midlene er tenkt brukt til inventar i et nytt hus og skal videre 
benyttes til mat, klær, skoleuniformer samt til 4 ansatte som 

underviser og passer på barna. 

Budsjett:   NOK  32.000 

Klubbens bidrag:  NOK  10.000  

Søker om:   NOK  20.000 

Bevilget:   NOK  10.000 

2. Klubb:   Stavanger International Rotary Club 

Prosjekt:   Mobility Aid i Sri Lanka 

Formål: Midlene skal benyttes til anskaffelse og tilpasning av proteser 

for barn som har mistet ben eller armer og som er for fattige til 
å kunne anskaffe slike på egenhånd. 

 Dette skjer i samarbeid med Rotary Club of Kandy og et handi-
capsenter på Sri Lanka. 

Budsjett: USD 5.800 

Klubbens bidrag: USD 2.400 

Søker om: USD 2.400 

Bevilget: USD 2.400 eller NOK 19.000 

Et par dager etter møtet den 13.09.2017 mottok komiteen en søknad fra Arna RK om dis-
triktsstøtte til et av klubbens prosjekter, Haapet i Brasil.  Dette prosjektet har vi tidligere 
behandlet i komiteen og da som et Global Grant prosjekt.  Under søknadsprosessen ble 
det klart at dette ikke ville kunne bli godkjent som et GG prosjekt. 
Klubben har deretter i samråd med partnerklubben i Brasil omarbeidet prosjektet og søker 
i stedet om støtte fra distriktet. 

 

Siden TRF komiteen er godt kjent med prosjektet og tidligere har signalisert at vi kunne 
støtte prosjektet med DDF midler, ble det gjennomført en forenklet behandling via e-post 
om denne søknaden. 
 

3. Klubb:   Arna Rotary Klubb 

Prosjekt:  Prosjekt Haapet, Brasil 

 

Forts. s. 11 
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Paul Harris til Ragnar Tesdal 

Ragnar Tesdal er av Arna Rotaryklubb tildelt  
hedersmedaljen Paul Harris Fellow. 

 
Ragnar flyttet til Arna vinteren 1958, som 
seksåring – og viste seg i oppveksten som en 
ressursperson i bygden. Han var aktiv i ung-
domsklubben Treffen – og som begavet pia-
nist ble han «headhuntet» til Rune Larsens 
Ten-Sing kor «Gospel». Senere ble han med 
som pianist og arrangør på de to første plate-
ne til Bjørn Eidsvåg. Etter fullført utdanning i 
1981 ble han tilsatt som ungdomsprest på 
Voss.  
 

Som prest har Ragnar Tesdal gjennom hele 
sitt yrkesaktive liv vist særlig omsorg for  
vanskeligstilt ungdom. Han har gjennom egne 
erfaringer – særlig i ungdomstiden – skaffet 
seg et godt utgangspunkt for å forstå årsake-
ne til at ungdom kan komme skjevt ut og  
havne i en vond sirkel som de trenger hjelp til 
å bryte ut av.   
 

Som ungdomsprest på Voss var han gjennom 
flere år engasjert i Kirkens sosialtjeneste sitt 

rusbehandlingstilbud på Styve gard. Gjennom et toårs 
vikariat som fengselsprest i Bergen, fikk han utvidet inn-
syn i hjelpebehovet. Etter 22 år på Voss, gikk han i 2003 

inn som leder av Kalfarhuset i Bergen – et oppfølgingssenter for «mennesker som ønsker å 
arbeide med endring for å oppnå et liv uten rusavhengighet og kriminalitet». Her har han 
tatt i bruk sin rike musikalske bakgrunn som terapiredskap og driver m.a. koret Bækkalok-
ket sammen med sin kone Kristin. Koret er i dag et strålende eksempel på hvilke ressurser 
som med riktige grep, kan lokkes frem fra personer som i utgangspunktet er oppgitt av 
samfunnet.  

 

Ragnar Tesdal har gjennom hele sitt  
yrkesaktive liv vist særlig omsorg for  
vanskeligstilt ungdom.  

Foto: Anne-Britt Hauge 

 

HAN FIKK DET TIL! 

For sitt virke under krigen ble Per Hysing-Dahl hedret med Krigskorset med sverd, 
St. Olavsmedaljen med ekegren.   Krigsmedaljen, Deltagermedaljen, Haakon VIIs 70
-årsmedalje, britiske Distinguished Flying Cross and bar og de franske dekorasjone-
ne Æreslegionen og Croix de Guerre. Han var også kommandør av St. Olavs Orden 

Etter å ha sett Per Ung sin statue av Hjalmar 
Riiser-Larsen, som står på Gardermoen, fikk Pdg 
Egil Eikanger ideen; «tenk om vi kunne fått et 
monument også på nye Flesland, som symboli-
serte en takk til alle dem som kjempet luftkri-
gen.»  Naturlig valg av «modell» var selvsagt 
flygerhelten og stortingspresidenten Per Hysing-
Dahl.  Private og offentlige sponsorer stilte opp 
med Mohn og Rieber i spissen.  Han fikk det til;  
Ni dager etter åpningen av nye Flesland ble sta-
tuen av Hysuing-Dahl avduket av statsminister  
Erna Solber med over 100 gjester tilstede.   
                               

                                                                    Vel blåst Egil! 

  Statuen i bronse er 
laget av Vidar 

Bratlund Mæland 
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Forts. fra side 8 

Formål: Midlene skal benyttes til å skaffe organisasjonen, 

Haapet, et nytt kjøkken.  Huset der kjøkkenet skal installeres 

benyttes av organisasjonen til opplæring av ungdom og mødre 
med tanke på at de skal kunne skaffe ekstra inntekter til sine 

respektive familier. 

 Klubben har etablert samarbeid med Taubate Rotary Club, 

Sao Paulo, Brasil. 

Budsjett: NOK 32.000 

Klubbens bidrag: NOK  16.000 

Taubate RC bidrar: NOK    3.600 

Søker om: NOK  12.400 

Bevilget: NOK   12.400 

 
Alle de bevilgede beløpene er utbetalte og TRF komiteen ønsker klubbene lykke til med 
prosjektet, og ser fram til å motta sluttrapport når prosjektet er gjennomført. 
 

Komiteen benytter samtidig anledningen til å minne om at for å kunne søke om og få til-
delt midler fra The Rotary Foundation, må klubbene være kvalifisert og ha signert det så-
kalte MOU dokumentet. 
Komiteen vil videre oppfordre klubbene til å søke om bidrag både til lokale prosjekter og 
til internasjonale Global Grant prosjekter. 
For distriktsstøtte ber vi om at klubbene benytter søknadsskjema for dette som er lagt ut 
på distriktets hjemmeside. 
 
Vennlig hilsen 
For TRF komiteen 
Johannes Hausken 

 

Klima-kick med Kikki Kleiven 
 

Tradisjonen tro inviterte Bergen Vest alle Rotaryklubber i og 
rundt Bergen til citymøte i oktober. I år var foredragsholderen 
Kikki Kleiven, maringeolog og klimaforsker som har fått flere 
utmerkelser for sin forskningsformidling.  
 

Hun holdt et engasjert og engasjerende innlegg om klima-
endringer – et viktig tema presentert på en forståelig og hu-
mørfylt måte. 
I forkant fikk vi oppleve ghanesisk 
regndans ved Abu Adonaba, som også 
akkompagnerte seg selv på bl.a. trom-
mer. Det var en fargerik oppvisning, 
som heldigvis ikke førte til merkbart 
mer regn i Bergen. 
 
Rundt 130 publikummere ga et pent 
overskudd til Rotaryfondet. 
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                        Forts, fra side 3 

 

En vinflaske ble til 7.143 kroner til End Polio Now 

 
På Arna Rotaryklubbs 56-års charterfest 23. oktober holdt innkommende guvernør 
Arild Dale et innlegg for End Polio Now og oppfordret til giverglede. På de vanlige 
møtene i klubben er det alltid et vinlotteri. Det skulle gjennomføres også på denen 
festen. Det ble bestemt at inntektene fra lotteriet skulle gå til End Polio Now.  
 
Medlemmene og deres ledsagere kjøpte lodd for 2.381 kroner. Men, ble det sagt, nå er 
det også slik at Bill & Melinda Gates Foundation gir det dobbelte av det som kommer inn 
som gaver til End Polio Now. Dermed førte utlodningen av den ene vinflasken til 7.143 
kroner til den endelige bekjempelsen av den fryktede sykdommen. 

 
 
Arild Dale opp-
fordrer alle andre 
klubber i D2250 
til en lignende 
innsats for End 
Polio Now. 
 
 

 
 
Astrid Irene Skistad 
(til venstre) ble vin-
neren av vinflasken. 
Tove Skjoldal og 
Bjørg Marit Stølås 
var blant ledsager-
ne som bidro til det 
gode resultatet. 
(Foto: Audun Stølås) 
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PROSJEKT 10 000 HAPPY Birthdays (10KHB)  
– Help Mothers Survive 

 

Kurs i fødselshjelp på Thessalia, Kenya , 20. – 24. nov. 2017 
 

Finansiert og arrangert av Sotra Rotary Klubb  
og Askøy Rotary Klubb 

 
 

Distrikt 2250 satser om kjent stort på samarbeid med Lærdal Medikal, Global Health og ICM, 
den internasjonale jordmorforeningen, om prosjektet  10KHB.  Mange av klubbene i distrik-
tet bidrar, og det kjøres nå to store opplegg i Zambia og Malawi.  I tillegg til dette viktige ar-
beidet skal det nå holdes et mindre treningsopplegg i Kenya, finansiert av Sotra og Askøy 
Rotary klubber. 
 
Askøy Rotary Klubb har i flere år satset på hjelp til en landsby i et område vest i Kenya, og flere av 
klubbmedlemmene har vært på besøk der.  De har sett at behovet for hjelp og utstyr på fødestuene 
i det området er stort.  Klubben har gode kontakter og gode venner i dette området som gjør det 
mulig å arrangere et 10KHB kurs her.  Askøy RK har et godt samarbeid med Sotra RK, og det var 
derfor naturlig å spørre dem om de ville være med på et 10KHB prosjekt i Kenya.  Sotra sa ja, og 
planene ble gjort kjent for Distriktet ved DG Christin Landmark.  Hun var svært positiv og 
oppfordret oss til å gå i gang – og det gjorde vi! 

 
Vår gode venn i Kenya, Tom Omondi Okoth, er vår 
prosjektleder lokalt.  Treningsutstyr er skaffet til veie 
fra Lærdal Medikal.  Noe av dette er allerede kommet 
til Kenya, og noe er på veg til Kenya fra Lærdals 
produksjonssenter i Kina.  Vi har fått kontakt med to 
erfarne 10KHB-instruktører i Nairobi som vil lede kur-
set og treningen for oss., og vi har fått en god avtale 
med Thessalia Mission Centre der kurset skal holdes.  
Så alt er klart: I uken 20.-24. november samles 20 hel-
searbeidere på Thessalia for å få viktig opplæring og 
trening som fødselshjelpere.   
 
Hvorfor satser vi på et opplegg i Kenya i tillegg til 
distriktets satsing i Zambia og Malawi?  Fordi vi kan!   

 

Langvarig satsing og personlig kontakt gir oss en 
mulighet til å gjøre en forskjell for noen vi vet trenger 
oss.  Den nærheten vi har fått til dette området gir oss 
læring og forståelse som styrker klubbenes engas-
jement.  Tom vil sende oss rapport og bilder - vi får 
være med der det skjer!   
 
Vi vil dele erfaringene med dere i senere  
nummer av Rotary I Vest! 
 
 
Eli Lexander 
Askøy RK 
 

 

 

 


