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Tilbud til rotarianere i D 2250 

De har tatt verden med storm med sitt unike show, der kome-
die, klassisk musikk og populærkultur blandes godt sammen.  

Enten du er ny i den klassiske verden eller mer erfaren så er 
dette en unik opplevelse som garantert vil få deg til å se en helt 
ny side ved Bergen Filharmoniske Orkester.  
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 Fra guvernørens side    

Kjære Rotarianere 
 

Etter å ha fått besøkt alle klubbene er det fint å kunne formidle et 
par hovedinntrykk som jeg sitter igjen med.  

 

 

1) Klubbene består av ressurssterke mennesker som trives sam-

men med andre, og som er villige til å bidra overfor samfunnet. 

2) Klubbene er svært ulike, og vektlegger hva om er viktigst for-

skjellig. I noen klubber har fellesskap og samhold blitt viktigst. 

Mens andre koser seg innimellom, men legger størst vekt på arbeid 
for fellesskapet. Mens andre igjen har kunnskap og nettverk som viktigste 

satsningsområde. 

 3) Klubber i småbyer og tettsteder, fungerer minst like bra som klubber i de  

 større byene. Og det å fornye klubbene henger mer sammen med planlegging 

 og evne til å gjennomføre planene, som hvor stort befolkningsgrunnlaget er.  

Klubbenes presidenter har nå fått tilsendt et nyttig verktøy for å sette inn innsatsen der-
som din klubb henger etter i medlemsutviklingen. Ta dette opp i styret, og gå i gang, så vil 
dere se gode resultater innen 6-12 måneder. 
 

For min egen del vil jeg føye til at kombinasjonen av prosjekter, mennesker og natur har 
gjort disse reisene til noe unikt, som har satt uutslettelige spor. Tross utfordringer både 
her og der; vi lever i et fantastisk land, i en fantastisk tid, mellom fantastiske mennesker. 
Takk til dere alle! 
 
25–31. mars 2017 er den internasjonale «Week of Service». Da vil Rotaryklubber over 
hele verden gå sammen med andre frivillige organisasjoner i en Internasjonal Serviceuke, 
der målet er å bidra til å gjøre noe ekstra for lokalsamfunnet. Dette passer med årets  
motto «Rotary Serving Humanity».   
 

Overalt finnes det frivillige organisasjoner, som f.eks. Lions, Soropitimister, Kiwanies, Rø-
de Kors, frivillighetssentraler, sanitetsforeninger osv., som ønsker å bidra til et bedre lo-
kalsamfunn. Vår verdenspresident John F. Germ oppfordrer hver klubb til å ta kontakt 
med en annen organisasjon i nærheten, og invitere dem med til en felles aktivitet. Enten 
at de deltar på noe dere allerede holder på med, eller dere kan planlegge noe nytt sam-
men. Se også www.weekofservice.org for mer informasjon om dette.  
 

I januar var jeg gjest på yrkes/utdanningsmessene på Stord og Askøy. Rotaryklubbene 
her legger ned et imponerende arbeid hvert eneste år. Samtidig som dette bidrar til god 
klubbøkonomi, gir det positive ring-
virkninger lokalt. Klubbens medlem-
mer har noe å være stolte av. Og me-
dia, politisk ledelse og skolefolk og 
elever ser litt av det Rotary står for. 
Det var veldig kjekt å få innblikk i ar-
beidet, og også å se ungdomsbedrif-
ter, skoler og organisasjoner vise frem 
det de selv er gode på. 
 

Det var også offisiell oppstart av den 
nye Interact-klubben tilknyttet den bri-
tiske skolen i Stavanger. Å starte opp 
en slik klubb var en av utfordringene 
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verdenspresidenten har gitt oss, og jeg er svært glad for at Stavanger International Rotary 
Club har tatt dette på alvor.  
Samtidig gir samarbeidet mellom Rotary og skolen allerede positive lokale ringvirkninger, 
slik vi fikk dem presentert av elevene på åpningsseremonien. Arbeidet som er lagt ned 
her, er viktig både i dag og for fremtiden. 
 

Kommende uke starter Ryla 2017 opp på Fjordslottet i Fotlandsvåg, Osterøy. De har i år 
29 deltakere, og jeg vil sende en takk både til arrangørene og til alle klubbene som har 
finansiert denne flotte muligheten til lederopplæring for unge.  
Besøket innkommende verdenspresident Ian Riseley har valgt å legge til vårt distrikt gjør 
at vi har måttet omprioritere enkelte av distriktets mål, og utviklingen av lederopplæring for 
nye Rotarianere gjennom RLI (Rotary Leadership Institute) kommer først i gang over høs-
ten. Tove Kayser koordinerer kveldsarrangementet, og vi håper at samtlige klubber vil 
kunne sende representanter til Bergen 22.mai. Det vil bli en fin opplevelse! 
 

Vi vil da også få besøk av representanter for Lærdal Global Health, som vil fortelle nytt om 
vårt felles prosjekt 10.000 Happy Birthdays. Vi er snart i mål med vår del av finansieringen 
som kan utløse matching fra LGH. Klarer vi det, regner vi også med å få med oss TRF til 

et Global Grant-
prosjekt. Da kan vi 
igjen se effekten av 
«Rotary Serving Huma-
nity» i praksis. Klubber 
som ikke har klart å 
prioritere bidrag til dette 
fantastiske prosjektet 
enda, må gjerne prøve 
igjen. 
 
Og fremfor alt, takk til 
alle dere som har gitt 
bidrag som vil bidra til å 
redde liv, gi en fremtid 
for familier og bedre 
nettverk for kvinner i 
fattige deler av verden.  
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Igudesman & Joo «Big Nightmare Music» 
              Fredag 24. februar kl. 1930 i Griegsalen.  
  
Bergen Filharmoniske Orkester  
Andrew Litton, dirigent 
Aleksey Igudesman, fiolin 
Hyung-Kii Joo, klaver 
 

20 millioner visninger på You tube og nå live i Grieghallen.  
 
De har tatt verden med storm med sitt unike show, 
der komedie, klassisk musikk og populærkultur 
blandes godt sammen.  
Enten du er ny i den klassiske verden eller mer er-
faren så er dette en unik opplevelse som garantert 
vil få deg til å se en helt ny side ved Bergen  
Filharmoniske Orkester.  

  
Spesialtilbud til Rotaryklubb medlemmer kr.260 pr. billett i best tilgjengelig plassering i salen.  
                                                                                                            
Send  epost til marked@harmonien.no for å bestille. Fint om du da opplyser om ditt mobiltele-
fonnummer og antall billetter. 
 

OBS!  Rotary har fått reservert området i «Lysverkkroken» i annen etasje denne kvelden.  

Møt gjerne opp her til privat introduksjon av konserten kl. 18.45 og vær sammen i pausen.  
Det er tidligere direktør i Harmonien og for Festspillene, Lorentz Reitan (Torgallmening RK) som 
skal fortelle om konserten.  
  
Dersom du ønsker noe servering i pausen er det lurt å bestille og betale for dette før du går inn 
til konsertens første del, da vil alt stå klart når du kommer ut og slipper således å bruke den til-
målte tiden på å stå i kø.  
  
Vel møtt og riktig god fornøyelse! 
 

Vennlig hilsen 
Torill Gudmundsen  

Salgskonsulent 
  

TIL ROTARY FRA «HARMONIEN» 
 

 

TILBUD TIL  
ROTARIANERE 

mailto:marked@harmonien.no


Månedsbrev for Distrikt 2250.  Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (paske@broadpark.no) 

5 

     Klipp fra klubber 

Nordhordland Rotaryklubb arrangerer  

romjulsfest for pensjonistar 
 
Kvart år sidan 1989 har Nordhordland Rotaryklubb skipa til romjulsfest for pensjo-
nistar. Festen blir arrangert i nært samarbeid med Nordhordland folkehøgskule på 
Frekhaug, som stiller personale, kjøkken og romslege forsamlingslokale til disposi-
sjon. Også i år stilte skulen dessutan med rektor Jan Inge Wiig Andersen som dyktig 
kapellmeister på piano og keyboard. 

 
Årets romjulsfest gjekk av stabelen 28. desember, og med nær 180 påmelde var dette «all 
time high» deltaking. Dei fleste gjestane er kjenningar frå tidlegare år, og fleire av dei var 
ikkje snauare enn at dei nytta høvet til å bestilla plass på neste års romjulsfest. 

 
Programmet på romjulsfestane følgjer eit 
fast mønster – med julesongar, kulturelle 
innslag av høg kvalitet, full julemiddag 
med dessert og kaffi og kaker etterpå, og 
ikkje minst ein festtalar som gjerne  
markerer seg i samfunnsdebatten.  
 
I år var det Inge Halstensen som hadde 
fått denne oppgåva. Fiskebåtreiaren, lek-
toren, konservatoren og væreigaren frå 
Bekkjarvik tok forsamlinga med på strilen 

si historiske reise frå undertrykking, fattigdom og sveltihel gjennom tider med stadige mate-
rielle omskiftingar og fram til dagens innbyggjarar på «Gullkysten».  
 
Parallelt med den materielle utviklinga viste han også den åndelege utviklinga frå vikingeti-
das Åsa-tru til kristninga av landet, gjennom reformasjonen og ikkje minst den åndelege 
oppvakninga som skjedde med haugianismen: «Hans Nielsen Hauge var like viktig som 
1814 fordi han gav undertrykte folk trua på seg sjølv!» 
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Romjulsfesten for pensjonistar er eit av fleire uttrykk for Nordhordland Rotaryklubb sitt ar-
beid for å «gagna andre» - både lokalt og globalt. Såleis går overskotet frå festen til  
Kolibriprosjektet vårt i 
Brasil. 
 
President Jarle Hod-
nekvam opna og av-
slutta Nordhordland 
Rotaryklubbs romjuls-
fest 2016, som vart 
leia med fart og hu-
mør av Einar  
 
Vatne, leiar av Ser-
viceprosjekt lokalsam-
funn. 
 

Inge A. Alver 
Leiar av 
Adm.komiteen 

 

Hilsen fra Bergen Vest Rotaryklubb 
 

Hvert år får medlemmene i Bergen Vest Rotaryklubb streng beskjed om to ting på årets første  
møte. 
 

1. Til neste mandag må dere huske å ta med minst en av de gavene dere fikk til jul 
     som dere IKKE HAR BRUK FOR. 
 

2.  HUSK Å TA MED RIKELIG MED KONTANTER 
 
Vi følger selvsagt ordren og der er meget å velge mellom, ikke bare "JULENS SLIPS" men mange 
andre ting vi ikke har bruk for . 
 

Så pakker vi gavene pent og" spennende" inn og tar de med på 
møte. 

Vi leverer gaven til den faste auksjonarius Jan  Anders Søyland . 
Vi antyder hva som er i pakken, men det er selvsagt vanskelig å  
huske ! 
(det var også Jan Anders som kom med ideen for flere år siden).  
Så begynner Jan Anders å presentere gaven og ber om bud. 
Her presser han på en morsom og hyggelig måte prisene opp. 
 

Som regel blir alle gavene MEGET dyrere enn verdien. 
Når den heldige har fått tilslaget må gaven pakkes opp som alle 
ser. 
Da blir det som regel stor latter for takket være auksjonarius blir 
nesten alle lurt, men det blir bare latter og hygge. 
Som regel får vi et imponerende beløp som styret kan gi videre enten til TRF 
eller andre gode formål .  
 

Jeg kan trygt anbefale dette , vi blir kvitt ting vi IKKE har bruk for og vi går hjem 
med en følelse av at vi har hatt det et fantastisk hyggelig - morsomt møte og 
støttet en god sak  
 
ANBEFALES  
 

Hilsen  
Egil Jørgen Eikanger 
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GUVERNØR 2019 - 2020     

Mange barn fikk sko og klær fra Askøy RK og sponsorer 

 

Presidenter! 

Tiden er inne til å finne en kandidat til vervet 
som distriktsguvernør for 2019 – 2020.   
Oppgavene som DG er utfordrende og spen-
nende.  Vi vet at det er mange godt kvalifiserte 
menn og kvinner i Rotaryklubbene i distriktet 
som kan gjøre en god jobb i dette vervet.   
Styret i Distrikt 2250 ønsker forslag på DG 
2019 – 2020 fra klubbene. 

Ikke vær redd for å sende inn forslag! 

 
 
Uten at det skal være styrende for prosessen, nevner vi at de siste 8 distriktsguvernøre-
ne (f.o.m. 2010 – 2011 t.o.m. 2017 – 2018) er fordelt slik: 

· 5 menn og 4 kvinner. 

· 3 frå AG-område 2 (Stavanger-området). 

· 3 frå AG-område 4 (Hordaland utanom Bergen, men med Åsane) 

· 2 frå AG-område 5 (Bergens-området inkl. Os) 

· 1 frå AG-område 6 (Sogn og Fjordane) 

Vi ønsker forslag til engasjerte personer som klubbene meiner er gode kandidater 
– uten at vi i første omgang tenker på geografi.  Kjønnsbalansen trenger vi ikke å være  
redde for utfra oversikten ovenfor.  

Send et forslag med en kort begrunnelse (bl.a. med en forenklet CV for kandidaten) til 
DG Tore Rykkel på rotary@rykkel.no så snart som mulig og helst innen 31. januar.   
 
Dersom noen ønsker å drøfte evt. spørsmål før de sender inn forslag, kan de ringe DG 
på 98 22 76 22 – og legg helst igjen ei melding på mobilsvar eller send en SMS dersom 
DG ikke svarer straks.  
 
Distriktsstyret vil så gjennomføre en nominasjonsprosess med sikte på framlegging og 
godkjenning i forbindelse med PETS. 

Beste Rotaryhilsen  
Tore Rykkel  

DG 2250 2016 – 2017 

 

 

  

 

mailto:rotary@rykkel.no


Månedsbrev for Distrikt 2250.  Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (paske@broadpark.no) 

8 

     

 

..med sko for første gang 

 Eli Laupstad Omdal heidra med Paul Harris 
 
På klubbens årlige lutefisk-aften den 14. januar, med deltagere også fra Egersund 
og Lund Rotaryklubber, ble en svært overasket Eli Laupstad Omdal tildelt Rotary’s 
heder PHF. Eli, sammen med sin mann Jan Oddvar, etablerte Sogndalstrand Kultur-
hotell for mange år siden og har utviklet hotellet til noe svært unikt samt bidratt ak-
tivt til at dette lille Ladestedet med gammel seilskip historie, som var forlatt, forfalt 
og glemt av de fleste, i kjølvannet av Kulturhotellet’s utvikling og aktiviteter – ble 
vekket opp av dvalen.  

Sogndalstrand er i dag et viden kjent 
landemerke og turistmål – og som er 
blitt overskriften over det Sokndal kan 
tilby turister og tilreisende av opple-
velser. Dette har vist seg å bety 
enormt mye for både Sokndal og re-
gionen. Det er da stedet ble døpt til 
«et kystens Rørås» og Eli har vært en 
enormt aktiv pådriver i dette arbeidet. 
I sin begrunnelse sa klubbens Presi-
dent Claus E. Feyling videre; «Slike 
ting skjer ikke av seg selv. Ingen kan 
heller ikke få til slike ting alene – men 
mange samlet får heller ikke til slikt 
uten en idemaker og forrykende driv-
kraft - som det Eli har vært.» 

Stavanger Aftenblad har skrevet at «Hvis Sally Nilsson er «maktå på Straen» - så er 
Eli «Makto på Stranno». 
Som om hotell-virksomheten ikke er krevende nok – så har Eli utvidet døgnet med noen 
timer - og har i mange år vært engasjert i en rekke andre aktiviteter, foreninger, firma og 
organisasjoner - hvor flere har blitt svært viktige for den lokale nærings-utvikling. 
For å nevne noe;  
Eli var med i den den aller første Idegruppen som var spiren til det som snart kommer til å 
bli Jøssingfjord Vitensenter. 
Hun er i styret for Strandaspelet  / Amfiets venner og veldig engasjert i særlig det nye spe-
let om Pytten i Guddal, og tidligere involvert i akivitetene rundt spelet Klokkene i Vammel-
sund. 
Hun har i en årrekke vært med i Cittaslow Rådet  
Hun har vært svært aktiv i Sokndal Næringsforening 
Sittet i Sokndal Kommunestyre 
Hun har i mange år vært, og fortsatt er, en svært betydnigsfull profilerer av og i Sokndal 
kommune generelt. 
Hun har vært styremedlem i Innovasjon Norge, 
Hun er styremedlem i den Inter-kommunale attføringsbedriften, Uninor. 
Eli, på vegne av Sogndalstrand Kulturhotell, var første som mottok Rogalands Fylkeskom-
mune’s Reiselivspris, da denne ble innstiftet i 1998. 
Eli er også tidligere utnevnt til en Årets Sokndøl. 
President Claus Feyling avsluttet med å si at man var svært stolt over at Eli også er et ak-
tivt medlem av Sokndal Rotary Klubb. 
(PS: For dem som ikke har besøkt stedet og Sogndalstrand Kulturhotell, bli fristet på 
http://www.sogndalstrand-kulturhotell.no  ) 
 
Claus E. Feyling 
President,  
Sokndal Rotary Klubb 

 

 

http://www.sogndalstrand-kulturhotell.no
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Klipp fra klubber 

                           DAR KJEM DAMPEN... 
 
Presidentens velkomstønske gikk denne gang til 20 rotarianere pluss en 
«kystkulturildsjel» ved navn Øyvin Konglevoll.  Selvsagt kveldens gjest og fore-
dragsholder.  Som naturlig er, ble stearinlyset tent for håpet om en vellykket yrkes-
messe neste torsdag. 

 
Kystkulturentusiast Konglevoll, med en særlig interesse for 
«Fjordabåter», har bakgrunn og lang fartstid fra Brannvesenet i Ber-
gen.  Der har han også har pleiet sine museale interesser.  Stolt kunne 
han derfor åpne med å fortelle at den gamle hoved brannstasjonen var 
vedtatt vernet og omgjort til ett etterlengtet brann museum.  Naturlig 
nok i en by som har opplevd branner i «søkk og kav» opp gjennom  
tidene. 
 

Så skulle resten av møtet dreie seg om «steamers of the fjord», gamle 
rutebåter og artige anekdoter og andre historier fra «sjøs» og land,  
ispedd en god del faktaopplysninger for den historieinteresserte for-
samlingen – mange med lang fartstid på nettopp «fjordabåter», ferger, 
hurtigbåter og en og annen lystbåt. 

 

Båter, drevet av årer og/eller seil, har til alle tider dominert langs kysten vår.  Helt til damp-
båtene kom og gjorde trafikken mer punktlig på 1850 tallet. Noen steder, som i gamle 
Christiania, seilte til og med hjuldampere.   «Constitusjonen» er for lengst blitt historie i 
likhet med salige Henrik Wergeland, men mange av de gamle kystdamperne eksisterer 
fortsatt i opprustet stand. Det gjør ikke dampskipet «Norge» og dampskipet «Bergen».  De 
kolliderte en gang og folk havnet i sjøen.  Det berømmelige uttrykket «eg ikkje fra Norge, 
eg e´ fra Bergen» oppsto visstnok den gang… 

 

I 1858 ble «Fylkesbåtane» etablert og driften 
bedre organisert langs kysten.  Etter hvert opp-
sto viktige knutepunkter og handels steder langs 
hele kysten.  På våre trakter er historien om 
Skjerjehamn blant de mange velkjente, som fyl-
kesbåtanes travleste anløpssted. 
Tidig var det også å høre at HSD hadde skjen-
keløyve, men ikke til Rubbestaneset.  Der hers-
ket nemlig avholdsbevegelsens talsmenn. 
 

Innredningen på mange av kystfartøyene kunne være så som så, men etter krigen kom 
salongene med fint utstyr og god utsikt, som for eksempel som på «Bruvik».  I 1880 kom 
HSD og litt seinere Sunnhordland snøggrute som for øvrig gikk «halv-tre fra by´n». 

Damskipenes og fjordabåtenes velmaktsdager varte bortimot 
150 år. På 1960 tallet kom hydrofoilbåter (bl.a. »Teisten») og 
på 1970 tallet dominerte bilferger og broer.  De aller siste 
fjordabåtene forsvant på 1980-tallet.  Etter hvert kom imidlertid 
flere av de tilbake som veteranskip.  Enkelte fikk æren av å bli 
omtalt i sanger som i mange tilfeller ble folkeeie.  Et av disse 
skipene er «DS Oster».  
 

I dag er vi stolte av at «ingen byer i verden har slike veteranbå-
ter som Bergen».  Her har vi Oster, Stavenes, Bruvik, Stord, Vestar, Granvin, Sunnhord-
land, Midthordland, Rogaland, Toska, Skånevik, Hardingen, Vesle Øyvind og mange flere. 
 
På ulike kystkulturarrangementer er mange av veteranbåtene på plass.  Det gjelder blant 
annet på «Fjordsteam» i Bergen i 2018, men noen av de flotteste er også å se på årlige 
arrangementer i Bergen og Bergens området.  Båtene vedlikeholdes av ildsjeler og noen 
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har sågar utenlandsk venneskare.  Stavenes, 
som blant annet gikk i Nærøyfjorden, får og 
Unesco-midler til vedlikehold.  Siden 2008 har 
det vært brukt samlet over 20. mill. kroner til res-
taurering. 
 

En spennende kystkultur reise ble rundet av 
med gave til den dyktige foredragsholderen før 
han returnerte til hjemmet i Arna. 
 
Per Ove Askeland 
Askøy Rotary Klubb 
 
 

     

 

Jeg leier ut mitt sommerhus på vakre Cote d `Azur i  
perioden 10.-17.juni og fra 22.juli -17.august. 

 

Bente Bimberg 
Mobil 0047 92664223 

mail: bentebim@yahoo.de 

TILBUD TIL ROTARIANERE 

Ferieleilighet til leie for  
rotarianere i D2250 

Tilbud fra Bente Bimberg i Stavanger Internasjonale 
Rotary Klubb 

mailto:bentebim@yahoo.de
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Har du oppfatninger om hva Rotary bør mene i enkelt  
saker, engasjere seg i eller andre forbedringsforslag? 

Council on Resolution – informasjon. 
 

Lovrådet (Council on Legislation - CoL) 2016 be-
sluttet å innføre en nytt organ i vår organisasjon 
Council on Resolution - CoR, for å gjøre det lettere 
for klubber å fremme forslag for RI-styret (RI Board 
of directors) eller styret i Rotary Foundation (The 
Trustees). CoR skal avholdes en gang pr år, og de-
legatene møtes ikke fysisk, men arbeidet og av-
stemning skal gjennomføres elektronisk – detaljer 
er pt. ikke kjent. 
 
 

 
 
 

En resolusjon har ikke noe med vårt lovverk (Manual of Procedures - MoP) å  
gjøre, endringer i dette gjøre på Lovrådets møter (CoL). 
 

En resolusjon er en henstilling om å ta opp en spesiell sak, forslå at Rotary skal ta 
standpunkt i en sak (Sverige foreslo at vi burde arbeide mot kjønnslemlesting), 
foreslå å vurdere nye medlemskapsformer eller at TRF skal åpne for å støtte spe-
sielle tiltak eller opprette nye prosjekttyper, for å relatere til typeforslag som ble 
behandlet på siste CoL. 
 

CoR er opprettet for å spare penger ved å redusere antall forslag som CoL skal 
behandle. I 2016 ble117 lovendringsforslag og hele 64 resolusjoner fremlagt for 
behandling ! 
 
Hvem kan foreslå en resolusjon: Alle klubber, alle distrikter og RI-styret. 
 

Saksgang når en klubb vil komme med et resolusjonsforslag:  

 

 Forslaget må være behandlet og vedtatt i ett klubbmøte og innsendt til  

distriktet. 

 I tillegg til forslaget må det fylles ut en begrunnelse for forslaget og en be be-

skrivelse av hva som ønskes oppnådd hvis forslaget vedtas. 

 Alle forslag må ha støtte i distriktet, dvs. vedtas på et Distriktsmøte eller ved 

en brevavstemning. 

 Forslag som skal behandles må sendes inn elektronisk på et dedikert skjema 

og være RI-hovedkvarteret i hende senest 30. juni. Dette gjelder også forslag 

hvor distriktet er forslagsstiller. 

Grip sjansen, send inn forslag til distriktet så fort som mulig! 
 

Carl Lewin 
PDG 
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Innkommende RI-president  
kommer til Bergen 22. mai. 

Sett av datoen i kalenderen 
Se og Rotary i vest nr. 3 fra 2016 

 

 
 

22.mai skjer det store ting i Rotary  
regi i Bergen sentrum. 

  

 
 

 
1) Markering av TRF 100 år i Logen kl.19.00 hvor bl.a. følgende vil  
delta: 
  

ROTARYS INNKOMMENDE VERDENSPRESIDENT 
IAN RISELY FRA AUSTRALIA 

  
Helge Jordal og pianist Frode Skag Storheim. 
  
Det vil bli markering av TRF og muligheter til å mingle med gode Rota-
ryvenner i pausen.  
  
Det kommer snart ytterligere info om dette arrangementet. 
Vi forventer at ALLE klubbene legger ukens møte til Logen denne da-
gen, gjerne med følge. La oss vise den nye verdenspresidenten at det 
var lurt han valgte å besøke Bergen på sin Norgestur. 
  
2) Markering av Rotary ved kiosken på Torgalmenning fra kl.10 - 18 
  
Her vil vi ha oppslått telt fra Shelterbox m.m. Også her forventer vi at 
representanter fra de ulike klubbene kan delta med brosjyrer og info 
om det gode arbeidet Rotary gjør både lokalt og internasjonalt. 
  
I løpet av de nærmeste dagene vil undertegnede ta kontakt med dere 
ang ev besøk i klubbene. 
  

Gode hilsener fra 
PDG og DT Tove Kayser 

 



Månedsbrev for Distrikt 2250.  Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (paske@broadpark.no) 

13 

Den 20. yrkesmessen på Askøy     

Den 26. januar ble den årlige Yrkesmessen for 10.klassinger avholdt for 20. gang. Også denne 
gang på Askøy Videregående skole. I år var det altså 20.årsjubileum!  Ansvarlig var Askøy Rotary 
Klubb og Askøy Fenring Rotaryklubb.  Det ble en vellykket Messe hvor ca 1000 personer var 
innom. 

Ordfører Terje Mathiassen og guvernør Tore Rykkel var 
aktivt med på åpningen, og fikk deretter en omvisning 
rundt på messen sammen med vår president Knut 
Hanselmann og rektor Sigrid Hiller. 
 

Både elever, lærere, utstillere og Rotary-medlemmer 
satte pris på varm lapskaus-servering i 3.etasje før åp-
ningen av messen fant sted og litt underveis, - inklusiv 
kaffe. 
 

Avslutningsvis gikk oppryddingen av kantinen og vestiby-
len raskt unna, - takket være at de aller fleste av  

medlemmene tok et 
felles tak med stoler, 
bord, mopping.  
 
 

Vi har all grunn til å 
være fornøyd med gjen-
nomføringen, - noe som 
tilbakemeldinger både fra 
elever, foreldre og utstille-
re vitner om. 
 

Ingerbeth Nielsen 
sekretær 

 

 

Innkommende president Lars Juvik viser veg! 

Forventningsfulle elever 

To med felles interesse 
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Den 20. yrkesmessen på Askøy     

 Kjære elever, foreldre, utstillere og arrangører.  
 
På vegne av 47 Rotaryklubber på Vestlandet vil jeg hilse til alle som er med på  
Yrkesmessa 2017.  
 
Av alle livets veivalg, er utdanning blant de første og de viktigste.  
Men det er to viktige ting å huske på:  
 

1.Det er flere veier til målet.  
2.Det går også bra å skifte mål underveis.  
 

Du styrer selv mye av din fremtid. Har du en lidenskap, noe du brenner for, kan DETvære 
rett vei for deg. Men er du usikker: Fortvil ikke.  
 
Noen av oss må prøve litt forskjellig før vi får følelsen for et fag. Jeg gikk selv studiespe-
sialisering en gang på 70-tallet. Ville bli ingeniør, for jeg har stor interesse for teknikk. Men 
de tre årene ble ikke som forventet. Jeg strøk nesten i matte. Og andre fag led også under 
det.  
 

Å ta ingeniørhøgskole var utelukket med de karakterene. Slik er det for mange. Vi sliter 
med å konsentrere oss, og følge med på kjedelig undervisning om emner som kan være 
tåkete.  
 

Selv står jeg her i dag. Ingeniørutdannet, med faglig tyngde og god jobb .  
 

Hva skjedde?  
· Jeg tok rett og slett en lang omvei. Ett år med yrkesfag elektro. Kjempegøy. Hobby hver 
dag.  
· Så fagutdanning. Montør. Spikret kabler, satt opp stolper, skjøtte i grøfter. Ganske kjekt 
arbeid. En stund. Men hvite fingrer om vinteren, og trøbbel med rygg og nakke av tunge 
løft, bidro til en ny kurs.  
· Privattimer og kveldskurs i matte. Terping, og etter hvert mestring. Kom inn på Ingeniørs-
kolen. Plutselig var hatfaget matte et arbeidsverktøy. Det var slett ikke så ille lenger.  
 

Tar du en omvei, kan du få:  
1. Sammenhenger som gjør det lettere å lære faget teoretisk også.  
2. Ny motivasjon som gir krefter til oppgavetrening. Ta et kurs eller lei inn en dyktig privat-
lærer.  
3. Modning, som endret dine evner, og syn på faget.  
 

Til utstillerne vil jeg si, la elever få kombinere faglig teori med praksis så mye som mulig. 
La dem få grave seg litt ned i dybden når de fatter interesse, og behandle dem alltid med 
respekt. For uansett hva du ser nå, om noen år kan ungdommen bli din neste sjef  

 
Til arrangørene, med Askøy og Askøy Fenring Rotary klubber i spissen, takk for at dere 
har søkelyset på de unge. De er vår 
felles fremtid, og deres kreativitet og 
kunnskap skal løse utfordringer og 
bringe verden videre. Jeg ønsker dere 
alle lykke til med Yrkesmessa 2017!  
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Det skjer mye i Stavanger International RC. 
 
Vi i Stavanger International Rotary Club, SIRC, har nå fått etablert en Interact Club i 
samarbeid med den britiske skolen i Stavanger, BISS. Siden SIRC er en engelsk  
talende klubb, var det naturlig for oss å ta kontakt med BISS.  

Skolens leder Anne Howells ble be-
geistret for ideen om å starte en ung-
domsklubb under Rotarys flagg og 
mente at skolens og Rotarys prinsipper 
passer godt overens. 
 
Den 3.februar gikk den  høytidelige overrekkelsen av Rotarys sertifisering av stabelen.  
 

Interacts første formann Anish Abraham, var stolt over å kunne presentere klubben sin, 
som allerede har flere prosjektgrupper på gang.  
 

Prosjektlederne kom frem på rekke og rad og vi besøkende ble ganske målløse av å se 
hva de har fått til. 
 
Elevenes entusiasme smittet og bekreftet vår tro på Rotary og dens prinsipper. Her ligger 
arvesølvet som vi skal ta godt vare på. 
 

Bente Bimberg 
SIRC 

 
 

 

Fra v. DG Tore Rykkel, Daniel Horne,  
Sirc president Jazz Rathore. 

Se og Rotary i vest nr. 2 - 2016-17 

 

 


