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 Asbjørn Algrøy - Sotra RK. 
ny ass. guvernør i  
Bergensområdet 

PHF med safir til Terje Bøe 

… og så kom nis-
sen med gave til 
guvernøren. 
 
Guvernør Jostein By 
og hans kone  Mar-
gun, var invitert til  
julemøtet i Askøy  
Rotary Klubb den 17. 
desember. 
Guvernøren overrakte 
en PHF med safir på 
vegne av klubben, til 
chartermedlem, klub-
bens faste julenisse og 
toastmaster , den  
legendariske BRANN 
speakeren Terje Bøe 
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Førjulstankar frå distriktsguvernøren 
 

Når dette blir lese, har eg besøkt 32 av dei 47  
Rotaryklubbane i distriktet, og eg har i tillegg møtt 
representantar for ytterlegare tre på eit fellesmøte 
med ekstern fordragshaldar.  Som i november 
gjeld det også no at det berre har vore positive 
opplevingar.  No har eg møtt alle dei klubbane som 
eg etter den innførde prøveordninga skal besøke, 
dvs. guvernørbesøk i halvparten av Rotaryklubba-
ne.  Så får vi sjå om eventuelle ønske frå andre 
klubbar, innspel frå AG’ar og min eigen kalender, 
gjer at det blir nokre klubb besøk også etter jul og 
nyttår.  

 
Det har vore godt å få møte engasjerte Rotarymedlemmer – mange også som erklærte 
rotarianar (som er litt meir enn å vere medlem) – som tek arbeidet i klubben på største al-
vor.  Både når eg har vore i dei klubbane som har berre 12 – 15 medlemmer og dei største 
klubbane med omkring 70 medlemmer og venteliste, har eg opplevt at Rotary ideane står 
høgt og at det blir gjort ein stor innsats. 
 
Ein idé som kom fram – litt i spøk og litt i alvor – i ein klubb som gjerne vil ha litt yngre 
medlemmer, og som f.t. ikkje har kvinnelege medlemmer, er å ta det gradvis.  Dersom 
yngstemann i klubben er 60 år, så er det bortkasta å prøve å rekruttere småbarnsmødre i 
30-åra (ikkje småbarnsfedre heller).  Men kanskje kan det vere mogleg å rekruttere 3 – 4 
yngre bestemødre (og kanskje eit par yngre bestefedre), og så ta det gradvis derifrå? 
 
Eg har fått med meg mange gode idear som eg gjerne skulle ha formidla til alle, men det 
tek i beste fall lang tid før eg får systematisert alt som eg har lært frå aktiviteten i klubbane. 
 
I tillegg til alle positive og interessante møta med Rotarymedlemmer i heile distriktet, har 
eg hatt ein fantastisk haust med flotte naturopplevingar på delar av Vestlandet der eg ikkje 
var så godt kjend frå før, og med høve til å bli enda betre kjend enn før med naturen der 
eg allereie har reist ein del  Det er i seg sjølv verd mange, lange reisedagar og hotellnet-
ter.  Og for ein som «samlar» på kommunar vart hausten 2015 ein gyllen sjanse til å krys-
se av på dei siste kommunane i Rogaland og Hordaland som eg ikkje hadde vore innom 
tidlegare. 
 

Inn imellom klubb-besøka i eige distrikt, vart eg invitert til å reise til Rotary Institute 
(opplæringsseminar) i september, for ca. 400 Rotaryleiarar frå dei fleste landa i Afrika – i 
Mombasa, Kenya.  Eg presenterte prosjektet «10.000 Happy Birthdays», som mange av 
klubbane i distriktet har engasjert seg i.  Det var svært kjekt å få stå på talarstolen med RI-
president K.R. Ravindran («Ravi») berre 5 meter unna, og å fortelje kor viktig prosjektet vil 
vere for alle mødrene og nyfødde barna som kan berge livet ved hjelp av dette.   
 
For første gong har RI invitert klubbar og distrikt til å sende forslag / søknad om å få eige 
tema under «breakout sessions» (parallelle mini-seminar) under Rotary International Con-
vention i Seoul i mai / juni 2016.  Distriktsstyret vedtok at vi skulle sende forslag / søknad, 
med sikte på å få «10.000 Happy Birthdays» som tema i Seoul, og litt ut i desember kom 
det e-post frå RI:  «I am pleased to inform you that your proposed breakout session, ‘10 
000 Happy Birthdays’ – how can Rotary clubs help babies breathe and mothers survive 
the day of birth?, has been approved for the 2016 Rotary International Convention in 
Seoul.”   Oj san, dette er stort!  «10.000 Happy Birthdays» er godkjent som tema for eit av 
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dei prestisjefylte miniseminara under Convention!  Vårt distrikt får ein fot innanfor på Con-
vention for å informere om eit enormt viktig prosjekt som har sitt utspring innanfor distriktet 
og der fleire klubbar allereie har stilt opp.  Dette blir utfordrande og spennande, og dist-
riktsstyret etablerer no ei prosjektgruppe som skal lage opplegget for dette miniseminaret.   
 

Kanskje kan dette motivere fleire frå distrikt 2250 til å melde seg på til Convention i Seoul?   
 
I desse førjulstider kjem vi ikkje utanom å tenke på den store flyktningstraumen frå Midt-
Austen og delar av Afrika til vår del av verda.  Vi må ha respekt for at det er ulike mei-
ningar om korleis politiske leiarar i og utanfor Europa ønskjer å handtere utfordringane, 
men vi kjem ikkje bort frå at det her gjeld einskildmenneske som er i ein vanskeleg situa-
sjon.  Verken Rotary International, eller Distrikt 2250 har konkrete forslag / tilrådingar til 
Rotaryklubbar som ønskjer å engasjere seg.  Også her er det klubbane sjølve som avgjer 
om og korleis dei eventuelt vil engasjere seg.  Det er mange av klubbane våre som alle-
reie har planar om å gjere noko, eller som vurderer å engasjere seg – f. eks. i samarbeid 
med andre lokale organisasjonar som Røde Kors m.fl. eller i direkte kontakt med asylmot-
tak, kommunal flyktningteneste osv.  Og det er både Rotaryklubbar og enkeltmedlemmer 
som deltek på f. eks. uformelle sosiale opplegg for innvandrarar (av alle kategoriar) i lokal-
samfunnet.  Som Distriktsguvernør kan eller vil eg ikkje gi «instruks» til klubbar og med-
lemmer om å engasjere seg, og slett ikkje om korleis dei eventuelt skal gjere det.  Men eg 
kan understreke at det vil vere i tråd med dei beste tradisjonane i Rotary om klubbar og 
medlemmer deltek i tiltak som gjer livet litt lettare for menneske i naud. 
 
Ein ny takk til alle Rotary-medlemmer og andre som eg har møtt i samband med klubb-
besøka i huast:  Takk for god mottaking og interessante møte (nokre stader også med læ-
rerike tilleggsopplevingar i lokalmiljøet) – det har vore ei stor oppleving å møte så mange 
engasjerte og dedikerte Rotarymedlemmer!  Og takk for den innsatsen som Rotaryklubba-
ne og -medlemmene i distriktet gjer i lokalsamfunnet og for verda!   
 

        Eg ønskjer alle i Rotaryfamilien i D-2250 ei riktig              
                 god jul og eit godt nytt år! 

                                        
                                            
                                           Beste Rotaryhelsing 

   Jostein By 
            Distriktsguvernør 

Nye assisterende Guvernører (AG) i distrikt 2250 
 

AG1 -  Else Johanne Sjøberg   elsejohanne@gmail.com 
 

AG2 -  Rannveig Marie Johansen    rannajo@outlook.com  
 

AG3 -  Jostein Osnes                      josteinosnes@gmail.com 
 

AG4 -  Inger Johanne Ektvedt         johektv@online.no 
 

AG5 -  Asbjørn Algrøy             asbjorn@marin-as.no 
 

AG6 -  Kjell Opheim                         kjell.opheim@enivest.net 

 

 

Distriktene i Norge 

mailto:elsejohanne@gmail.com
mailto:rannajo@outlook.com
mailto:josteinosnes@gmail.com
mailto:johektv@online.no
mailto:kjell.opheim@enivest.net
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                                           Om Paul Harris Fellow 
                                            

                                                                                                            P.O.Askeland 
 

Med utgangspunkt i Paul Percy Harris' yrkesetiske og  
sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra 
starten tydeligst ikke-materielle mål med sin virksom-
het. Men fokus på samfunnstjeneste og internasjonal 
tjeneste krevde finansiell støtte. Et viktig trinn i Rotary-
's historie var derfor opprettelsen av The Rotary  
Foundation (Rotaryfondet) i 1917.  

 

Det var den markante rotarianeren Arch C. Klumph, fra Cleveland i Ohio, 
som også var RI President 1918-17, som lanserte idéen til opprettelsen av 
Rotaryfondet. Han var selv litt av et eventyr - i det han måtte slutte skolen 
som tolvåring for å forsørge familien; begynte som bud på et kontor og ble 
senere en suksessrik industrimann med flere virksomheter og var i tillegg 
fløytist i og leder av Cleveland Symfoniorkester.  
 

Rotaryfondet vokste med årene til å bli et kraftig virkemiddel i Rotary's ar-
beid for å støtte ungdom i utdannelse, internasjonal kontakt, lokale og glo-
bale samfunnsprosjekter og et utall aktiviteter som etter hvert har hjulpet 
hundrevis av millioner mennesker.  
Det var imidlertid først i forbindelse med Paul P. Harris' død i 1947 at  
Rotaryfondet fikk økonomiske styrke til å gjøre Rotary til en betydelig,  
internasjonal, kraftfull serviceorganisasjon.  

 

Rotaryfondet har siden vokset 
og virket på en måte som kan 
fortjene betegnelsen "Rotary's 
utviklingsbank".  
 

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 organisasjon som kan utvikle program og som kan administrere de 
midler som blir gitt til fondet på en effektiv og sikker måte, dersom en skal oppnå resultater 
og få målene realisert.  
 

I 1957 ble Paul Harris Fellow (PHF) utmerkelsen lansert. Medaljen, sertifikatet og jakke-
knappen skulle være synlige tegn, eller «kvittering», på at den som bærer knappen/
medaljen har innbetalt et bidrag på 1000 $ til fondet. 
 

Hos oss derimot, og da mener jeg ikke bare hos oss, men i store deler av verden, er det 
mest vanlig at klubber betaler inn 1000 $ til TRF for så å utnevne klubbkamerater eller  
ikkerotarianere til Paul Harris Fellows (PHF) som en hedersbevisning for samfunnsgagnlig 
innsats. 
 

I 2015 er Rotaryfondet så betydningsfullt at det av CNBC er kåret til den 5. mest betyd-
ningsfulle veldedige fondet som makter å endre forhold i verden.  Fondet brukes blant an-
net til å utrydde polio.  Som en kuriositet kan nevnes at FN fondet som støtter FN sine  
prosjekt kom på 4. plass mens USA´s fond for UNICEF kom på 9. plass (2015).  

 

Alle bidrag klubben gir til det Årlige programfondet 
(Annual Programs Fund), PolioPlus og/eller PolioPlus Part-
ners blir summert og registrert som poeng (Recognition 
points) som klubbene senere kan bruke til å «kjøpe» PHF 
utmerkelser for. 
En PHF koster enten 1.000 $ kontant, eller den kan betales 
med 1.000 Recognition Points. 

Paul Percy Harris 

Arch C. Klumph 

E n PHF kan gis til samme person flere ganger.  For hver gang tildeles det en safir 
inn til fem i alt.  Deretter fortsettes det opp til tre rubiner. 

 

  En PHF Recognition kan bare gis til enkeltpersoner Kilder:   - Rotary International 
               - CNBC 
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                      «Det er dere som må ta ansvar!» 

 
RI-president K.R. Ravindran – Ravi, blant rotarianere, deltok på Rotary Institute i  
Birmingham i slutten av november. I den første sesjonen holdt RI presidenten et  
engasjerende og inspirerende innlegg som bl.a. summerte opp situasjonen for  
Rotary International, the Rotary Foundation, PolioPlus og hans egen presidentperio-
de.  

 

Jeg hadde gleden av å være 
«moderator» for den etterfølgende 
gruppediskusjonen, hvor bl.a. RI-
presidentens tale var oppe for me-
ningsutveksling.  En kort tid ut i dis-
kusjonen dukker RI-president Ravi 
opp og sier seg villig til å svare på 
spørsmål.  Følgende påstand, 
spørsmål og svar fulgte mellom Ra-
vi og meg: 
 
«President du har påpekt at med-
lemstallet i de gamle Rotarybastio-

nene, USA og Europa går ned og gjennomsnittsalderen går opp, og at medlemstallet på 
verdensbasis har stått på stedet hvil i mere enn 25 år, dere ser som oss, at Rotary trenger å 
gjøre betydelige endringer for å forbli attraktiv og konkurransedyktig i dagens samfunn.» 
 

-«Well – la meg minne deg på at det er forslagene som sendes inn til CoL (Council on Le-
gislation = Lovrådet) som styrer utviklingen av vår organisasjon!» 
«Men, Ravi, Rotary-verdenen ser ganske forskjelligartet ut når du ser den fra klubbmedlem-
mene, fra distriktenes og fra RI-styrets ståsted. Det er da helt urealistisk å forvente at en 
klubb skal kunne sende inn radikale forslag for deler av organisasjonen hvor medlemmet 
ikke har noen erfaring!» 

 

«Til det er det to svar: RI-styret er bundet på 
hender og føtter i forhold til CoL og de beslut-
ningene som fattes på CoL! Vi må følge opp 
de beslutningene som vedtas. Vi kan heller 
ikke, uten å ha blitt gitt fullmakt til det, starte 
et større arbeid med å endre organisasjonen. 
Dertil vet vi jo at forslagsstillerne for fleste 
forslag som sendes inn til CoL, nettopp er 
slike som dere, personer som har erfaring fra 
distrikts-hold så vel som RI-hold. Det er dere 
som ikke har tatt ansvar og foreslått konk-
rete forslag, eller anmodning til styret om 
å utrede eller foreslå de ønskede endring-
er i vår prosedyrehåndbok! (Manual of 
Procedure).» 
 
 

Så langt RI-president Ravis utsagn, en invitasjon og utfordring til oss alle!  
 

Men, viktigere – nå er det bare 12 måneder og 3 uker igjen så går fristen ut for å sende inn 
forslag til CoL og før den tid må de vedtas på Distriktskonferansen. Jeg oppfordrer samtlige 
presidenter å sette ned en komite i klubben og utarbeide forslag. Likeledes utfordres DGE 
Tore og DG Jostein til å invitere noen personer til en tilsvarende komite på distriktsnivå.  
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Heldigvis er forslaget som bl.a. Stavanger RK bragte inn for CoL 2013, om å la et konsu-
lentfirma se på de mekanismene, prosessene og relasjoner som kontrollerer og fastlegger 
Rotarys mål fremmet på nytt for CoL 2016. Blant forslagsstillerne er D 2290 og 6 distrikter i 
Sverige.  
 

Avslutningsvis: Jeg er tilgjengelig for de klubber som måtte ønske det å informere om de 
forslag som skal behandles på CoL 2016 – frem til ca. 1. april og tilsvarende å informere om 
beslutninger på CoL i mai. Inntil distriktets CoL representant for CoL 2019 er valgt, så er jeg 
behjelpelig med å formulere forslagstekster og å gi bakgrunnsinformasjon osv.! 

 
 

Carl Lewin 
 

Distriktets CoL  
representant 2016 

 
 

 

Distriktsguvernører  på Rotary Institute — DGE Tore Rykkels fra 2250 nummer 3 fra v. 
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Distrikt 2250     

  
   

    
 

I månadsbrevet for juli skreiv DG at det om kort tid vil gå ut informasjon om  
endringar i verv i distriktet (nokre nye AG’ar m.m.).     
 

Av ulike grunnar blir det no stor utskifting i korpset vårt av assisterande  
guvernørar.     
 

Eg startar med mitt eige AG-område (område 6, Sogn og Fjordane).  Eg måtte naturleg 

nok finne ny AG som kunne overta da eg gjekk inn i DG-vervet.  Eg er glad for at tidlegare 
president i Stryn Rotaryklubb, Kjell Opheim, sa ja til å bli ny AG for dei fem klubbane i 
Sogn og Fjordane.   
 

Christin Landmark ønskte avløysing frå AG-rolla no når ho går inn i distriktsleiinga som 
nominert DG for 2017 - 2018.  Styret er godt fornøgd med at Rannveig Marie Johansen, 
Øyane Rotaryklubb, har sagt ja til å vere ny AG i område 2 (Stavanger), som no står igjen 
med 7 klubbar.   
 

Arne Vagle og Odd Henning Johannessen har ytra ønske om avløysing etter fleire år som 
AG i område 1 og 3.  Og no har vi fått ny AG også i desse områda, Else Johanne Sjøberg 
Bryne, Bryne Rotaryklubb, overtek 1. august som AG i område 1 (Sandnes / Jæren / Da-
lane) med heile 10 klubbar, og frå same dato startar Jostein Osnes, Stord Rotaryklubb, 
som AG for dei 8 klubbane i område 3 (Haugalandet / Ryfylke / Stord).  Eg er glad for at 
desse to gav positivt svar på tilbodet dei fekk no i ferietida!   
 

Distriktet får også ny DYEO – som er den mystiske forkortinga for District Youth Exchange 
Officer, dvs. den som har ansvaret for ungdomsutvekslinga på distriktsnivå.  Etter mange 
år i denne viktige funksjonen går Ove Midtskog, Karmøy Vest Rotaryklubb, over i eitt av 
dei to korrespondentverva for ungdomsutveksling – knytta til Norsk Rotary Forum (Norfo) 
som multidistrikt.  Ny i vervet som DYEO i  
distrikt 2250 er Rolf Thingvold, Førde Rotaryklubb. Skiftet mellom Ove og Rolf skjer 1. ok-
tober 2015.   
 

Eg og resten av distriktsstyret ser fram til å få dei nye AG’ane med i samarbeidet, og vi 
ser fram til å få Rolf Thingvold inn som ungdoms ansvarleg.     

 



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

8 

     

 

 

Eg veit at vi får utfordringar med at det kjem nye folk i mange viktige roller som erfarne 
medlemmer har hatt i lang tid, men eg veit også at vi får inn engasjerte og positive per-
sonar.  Vi rettar ei stor takk til dei som no har gått / går ut av funksjonane dei har hatt i 
mange år, og vi ønskjer dei nye personane lukke til i det viktige arbeidet dei går inn i!   

 
Jostein By DG  

 

                                         Bli-kjent samling på Scandic 
 

Distriktsstyret og det «nye» distriktsrådet var nylig samlet 
til det som guvernøren i innkallingen kalte for Bli-kjent / Ag-
opplæring. I denne anledningen var Fred Schwabe-Hansen – 
tidligere DG og nå assisterende koordinator for Norge i  
Rotary sone 16 -hentet inn fra Oslo for å lede drøftingene.  I 
løpet de tre timene med opplæring presenterte han temae-
ne; Viktigste mål for D-2250 i inneværende Rotary år og i 3 
års plan.  Deretter drøftet møtet hva som kan gjøres for å 
skape levende klubber i 2250 med henblikk på organisering 
av distriktets støtte til klubbene, AG-rollen spesielt og ulike 
sider ved medlemsutvikling. 
Fred Schwabe-Hansen kom fort inn på de sentrale utfordring-
ene ikke bare i vårt distrikt men i de fleste klubber i den vest-
lige verden, nemlig rekrutteringsutfordringene.  De fleste 
klubber merker at gjennomsnittsalderen går opp (1 av 8 er 
under 50, 2 av 3 er over 60).  Da er det neppe rette vei å for-
søke å rekruttere 30-40 åringer.  Faren er da stor for at de vil 

slutte raskt på grunn av aldersforskjellen.  Rådet fra flere var å satse på litt eldre årganger og heller 
jobbe for en miks av aldersgrupper.  Selvsagt er det også naturlig å rekruttere «unge» pensjonister.  
62, 63 åringer har bedre tid. 
Møtet samlet seg og om betydningen av aktivitet i klubbene.  Klubbene må ha prosjekter å jobbe 
med – det skaper miljø.   
Omdømmebygging er og viktig.  Klubben må profileres i mediene, være synlige i lokalmiljøene og 
derved skape grunnlag for rekruttering. 
De tre F´ene for arbeidet er Fornyelse, foryngelse og forandring! 
Klubbene må prøve å finne humanitære prosjekt, relevante prosjekt og støtte Rotaryfondet.  

Flere gjentok betydningen av at klubbene tenker klubbmiljø.  Det handler blant annet om å «ta va-
re på hverandre». 
Klubber som lykkes er klubber som erkjenner at noe må gjøres, som prioriterer rekrutteringsarbeid, 
som jobber systematisk og langsiktig.  De har gjerne en «motor» - en leder av medlemsutviklings-
komiteen som er sterkt engasjert og som alltid jobber for å holde klubben aktiv (vital). 
 

Anbefalingene var mange men det å involvere de yngste og nyeste medlemmene tidlig er viktig. 
Bruke deres nettverk aktivt og la de yngre få komme til. 
 

Still også spørsmålet – hva får folk til å trives i klubben?  Drøft disse spørsmålene og lag en priorite-
ring og så en kort handlingsplan.   
 

Undertegnede pekte på betydningen av gode programmer.  Kjepphesten er; Sett programkomiteen 
i arbeid tidlig på året (januar/februar) ha høstprogrammet klart før sommerferien begynner.  Lag 
interessante programmer med gode foredragsholdere, noen åpne møter for folk flest og samarbeid 
med lokalmedia for å nå ut med budskapet. 
                                                                                     Per Ove Askeland 
                                                                                                                    red 
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 Julemøte i Askøy Rotary Klubb 
 
Til julemøtet den 17. desember var guvernør Jostein By og hans kone Margun invi-
tert.  Langbordet i klubblokalene var pyntet med kristorn og levende lys da Rotariane-
re og gjester – i alt rund 35 mennesker – satte seg til årets pinnekjøttmiddag som og 
markerer inngangen til julehøytiden.  Som alltid var klubbens æresmedlem og «egen 
sogneprest» med frue hjertelig tilstede.  

 
Presidenten åpnet – tradisjonen tro – med å t 
enne lys.  Denne gang ble lyset tent for Rotary 
fondet som ifølge CNBC er det 5. mest betyd-
ningsfulle fondet i verden, som har markert seg 
ved å oppnå positive endringer globalt. 
 

Akkompagnert på piano av Ingerbeth Nielsen 
ble det avsunget fem vers av «Nå tennes tusen 
julelys» før den dampende maten ble servert.  
Duften av pinnekjøtt spredte seg i lokalet og ju-
lestemningen var godt på veg. 

 

Etter det smakfulle måltid var det tid for utdeling av en PHF.  Presiden-
ten åpnet sin tildelingstale med å fortelle litt om bakgrunnen for oppret-
telsen av prisen før han fortsatte med selve begrunnelsen for tildelingen. 
 

«Askøy Rotary Klubb har i mange år hatt tradisjon for å bidra til Rotary-
fondet gjennom å hedre klubbmedlemmer og andre utenfor Rotary, 
for stor klubb- og samfunnsnyttig innsats.     Vi skal i dag hedre en 
person som på så mange måter har vært et forbilde i klubben som i 
samfunnet ellers.  
 

Vedkommende har deltatt særdeles aktivt så lenge han har vært med-
lem.  Han har vært et forbilledlig og alltid entusiastisk og positivt komite-
medlem. Han har rekruttert mange medlemmer til klubben og er fadder 
til mange rundt dette bord.  
Han har selvsagt vært president i klubben og leder av flere komiteer.  
Han er chartermedlem.  Han er idretts- og særlig fotballentusiast, men 
også trim- og treningsleder.  Gymnastikk og svømming står hans hjerte 
nær og som skolemann har han et nært forhold til  
rettskrivning og historie.  
 

Han har vært og er fortsatt et samlings punkt i klubben - kjent for sine 
replikker, sitt gode humør og sin humor. Han er den selvsagte  
toastmaster og speaker i klubben og på yrkesmessen som han har vært 
det i mange år i sportsklubben BRANN.   
 

Sist men ikke minst er han en ekte kjuagutt, bauekorpsgutt, Bergenser 
og Askøyværing! 

Han har fått en PHF før men ikke av klubben.  Han er 
klubbens fantastiske julenisse som alltid gir oss tanker 
til ettertanke og inspirasjon. 
 

Jeg vil be guvernør Jostein By om å dele ut en Paul 
Harris Fellow Recognition med safir til Terje Bøe. 
 

Vi reiser oss.» 
 
En rørt Terje Bøe reiste seg og mottok prisen mens 
samtlige tilstedeværende applauderte. 
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Møtet fortsatte med en fin 
liten andakt før det ble ser-
vert kaffe og kaker. Og så 
kom nissen med gode ord til 
alle og gaver til president, 
guvernør og guvernørfrue.  
Julestemningen var et  
faktum. 
 

Julemøtet ble avrundet med 
informasjon om første møtet 
etter nyttår før tre vers av 
«Deilig er jorden» ble vakkert 
avsunget av en stående  
forsamling.   
 

God Jul! 

 

     

Per Ove Askeland 
Foto: Helge Skogstrand og Per Ove Askeland 

 

NYE  
FLEECE-
JAKKER 

For å synlig-
gjøre klubben 
har Askøy 
Rotary Klubb 
gått til inn-
kjøp av blå 
fleecejakker 
med rotary 
emblemet.  
Første gang 
brukt i for-
bindelse med 
en aksjon til 
inntekt for et 
prosjekt i  
iKenya 

 

Omdømmebygging 

Innkommende president 
Knut Hanselmann er 
godt fornøyd med profi-
leringen 

 

Sogneprest 

emeritus Tor 
Harald Nilsen 

Terjenissen 

Vår egen 
nisse 
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Ungt entreprenørskap, ungdomsbedrift,  
mentorarbeid og Rotary 

- et vellykket prosjekt  
av  

Grete Sæbøe 

Dette var overskriften på en artikkel i Rotary Vest, nr 6, 2006. Den 
gangen gjaldt saken oppstarting av mentorarbeidet ved Bergen 
Handelsgymnasium (BHG).  
Tittelen er like aktuell i dag. Hvert år siden 2006 har nemlig rotaria-
nere fra flere bergensklubber sagt ja, til å påta seg oppgaven som 
mentor, ikke bare på BHG, nå Amalie Skram, men også på Fana 
Gymnas, Fyllingsdalen vgs. og andre skoler i området.  
 

Det er nå 10 år siden D2250 fikk henvendelsen fra BHG, om Rotary 
kunne bidra i mentorarbeidet i forbindelse med undervisningsopp-
legget Ungt entreprenør og gjennomføring av ungdomsbedrifter. 
Ungdomsbedrift (UB) er en pedagogisk metode som gir ungdom i 
videregående skole kunnskap om og forståelse for bedriftsetable-
ring. Elevene skal gjennom et skoleår etablere, drive og avvikle 
ungdomsbedriften, med støtte fra lærere og rådgivere/mentorer fra 
næringslivet. Driften skal være rotfestet i en forretningsidé og for-
ankres i læreplanene i aktuelle fag, altså: learning by doing. 
 

Ungdomsbedriftene skal registreres i et eget register i Brønnøy-
sundregistrene innen er 30. oktober, mens avvikling av bedriften skal være gjennomført pr.31. mai. 
 

Mentor skal være ungdomsbedriftens coach og støttespiller. En av mentors viktigste oppgaver er å 
dele sine kunnskaper og erfaringer fra næringslivet med elevene, og gi innblikk i hvordan dagliglivet i 
en bedrift fungerer, og skal videre: 
 

•     bruke sin yrkeserfaring og sitt nettverk til å veilede ungdomsbedriften 
•     stille spørsmål og gi råd som hjelper ungdommene i prosessene 

 la ungdommene selv fatte beslutninger 

 inspirere, motivere og gjerne ta initiativ dersom ungdomsbedriften ikke gjør det selv. 
 

Tidsrammen for undervisningsopplegget følger skoleåret, men i praksis betyr det deltakelse for men-
torene i tidsrommet oktober til mai. Mentorarbeidet innebærer å delta på stiftelsesmøte, delta på sty-
remøter ca. en gang pr. måned og være tilgjengelig på e-post, telefon og facebook. For best mulig 
kontakt mellom mentorer, elever og lærere blir mentorene oppfordret til også å delta så sant det er 
mulig på: 

 Kick-off-møte på skolen med presentasjoner av UB og matching med mentor 

• Kontakt med lærer ved behov og spørsmål 

• Møte mellom mentorer og lærere, erfaringsutveksling 
• Fylkesmesse i Grieghallen i mars 

 Presentasjon av UB i klubben som takk for hjelpen, mai - juni. 
 

 På kickoffmøtet settes det av tid til presentasjon av Rotary. 
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Foruten undervisning i aktuelle teoretiske fag og gjennomføring av UB inngår det en rekke konkur-
ranser med andre skoler i Hordaland i regi av Ungt Entreprenørskap (UE). I mars arrangeres det 
en fylkesmesse der ca 100 UBer presenterer seg på stands og blir vurdert av egne juryer. Det er 
konkurranse på områder som: logo, nettsted, forretningsplan, brosjyre, innovativt produkt, IA-
bedrift, regnskap, verdiskapningspotensiale, selger, utstilling, beste ungdomsbedrift. Skole og læ-
rere blir også vurdert i konkurranse om: årets entreprenørskole og årets entreprenørskolelærer. 
Beste ungdomsbedrift går videre til Norgesmesterskap i mai som arrangeres i Lillestrøm, og evt. 
videre til Europamesterskap.  
 

Skolens ungdomsbedrifter har stått høyt på premielisten i svært mange av kategoriene opp gjen-
nom årene og skolen hevder at mentorenes innsats er et viktig bidrag til de gode resultatene. 
 
Antall elever og skoler som Rotary har vært i kontakt med har variert opp gjennom årene, Amalie 
Skram (BHG) har vært med hele tiden. Skolen har dyktige og engasjerte lærere, som tok kontakt 
med Rotary, som har vært med fra starten og bidratt til det gode samarbeidet. Tilbakemelding fra 
skolen er meget positive og uttrykker hvert år stor takk til alle mentorene for innsatsen, for at de gir 
av sin tid og sin kompetanse 
 

Det er i år 10. gangen rotarianere deltar som mentorer på skolen, altså et lite jubileum som fortje-
ner oppmerksomhet. Til nå har i alt ca 40 rotarianere vært involvert som mentorer bare på BHG/
Amalie Skram. En imponerende innsats, noe det er all grunn til å være stolt av. Gjennom dette 

årlige prosjektet har rotarianere brukt sin yrkeskompetanse, deltatt i 
ungdomsarbeid og ikke minst gjort Rotary synlig. De som har deltatt 
sier det har vært moro. 
  

Det er klubbene Bergen, Bergenhus og Bergen-Syd som har vært 
særlig aktive i mentorarbeidet og det er all grunn til å rette en stor takk 
til klubbene og til hver og en av mentorene for innsatsen og for at de er 
villige til å være med videre. 
 

I Rotary, hvor alt roterer og kontinuitet av og til etterlyses, er det kan-
skje ekstra grunn til å løfte frem et så langvarig vellykket prosjekt som 
bare fortsetter og fortsetter så lenge entreprenørskap står på dagsor-
den!  
 

GRATULERER MED INNSATSEN ALLE MENTORER! 
 

Grete Sæbøe 
Bergen-Syd RK 

Kontaktperson mellom Rotary og Amalie Skram vgs. 
 

 

 

 

Norsk Rotary Håndbok for distriktene 2250, 2260, 2275, 2290, 
2305 og 2310 av Rotary International. Boken er på 88 sider og 
inneholder nyttig rotaryinformasjon både for nye og eksisterende 
medlemmer. 

Håndboken koster kr. 25,- pluss porto og kan bestilles 
fra Klubbservice. 
 
 
Se også NORFO:  www.rotary.no 
 

 

Norsk Rotary Håndbok 2015 
   Ny revidert utgave er nå klar og kan bestilles. 

mailto:klubbservice@rotary.no
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GETS OG ROTARY INSTITUTE 2015 
 

Rotary International Institute for sone 15, 16, 17 og 18A ble i år gjennomført i England - Warwickshire 
Countryside. En innholdsrik uke med GETS 18.-20.11., CoL 19.11., Foundation-seminar 20.11. og 
Institute 21.-22.11. på Chesford Grange Hotel Kenilworth. Et lærerikt opphold med gode foredrag og 
gruppediskusjoner. 
 

I år var det delegater fra fire soner representert fra Sverige, Åland, Estland, Finland, Latvia, Russ-
land, Danmark, Færøyene, Grønnland, Island, Litauen, Hviterussland, Polen, Ukraina, Norge, Eng-
land, Irland, Isle of Man, Nord-Irland, Skottland, Wales,  Alderney,  Jersey, Guernsey og Gibraltar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste års Guvernører og Norfos styreleder er her samlet for en kort pause: 
DGE Sigurd Arbo Høeg     (D2290) 
DGE Runar Bakke     (D2310) 
DGE Tore Rykkel      (D2250) 
DGE Helge Schjølberg     (D2275) 
Styreleder i Norfo Marianne Smith Magelie 
DGE Gunnar Kvalsund     (D2305) 
DGE Johan L. Østby     (D2260) 
 

                                 ROTARY OG FN 

 

På FN Dagen minner vi om Rotarys aktive rolle ved etableringen av FN.  Av femti nasjonale delegasjoner  
hadde tjue av dem rotarianere i sin stab og flere ble ledet av rotarianere. Elleve rotarianere var invitert som 
rådgivere for arbeidet med charterdokumentene. USA's utenriksminister i 1945, Edward Stettinius jr. uttalte 
at "invitasjonen til RI til å delta som rådgivere for USA's delegasjon var en anerkjennelse av den rolle rotari-
anere har spilt og fortsatt vil spille for å utvikle forståelse mellom nasjoner.  Rotary's representanter var helt 
nødvendige i San Fransisco. De gav betydelige bidrag til selve charteret, og etter hvert spesielt til utfor-
mingen av retningslinjene for etableringen av UNESCO".  Rotary har vært delegert og hatt observatører ved 
de fleste FN-organisasjoner og møter. 
I 1949 sa FN's første generalsekretær, Trygve Lie, i en tale på Rotary's førtiende Conven-
tion: "Jeg vil personlig takke alle rotarianere for deres forståelse for FN og den hjelp de 
har gitt til vårt arbeid. Sympatien og samarbeid med rotarianere har alltid vært en inspi-
rasjon og jeg er meget tilfreds med at FN og RI har så nære forbindelser." 
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Handicamp Norway, også kalt «Rotary Norges flaggskip», er en aktivitetsleir for personer 
mellom 18 og 28 år med fysiske funksjonshemminger, men invitasjonen gjelder også, om 
nødvendig, for en eller flere friske assistenter/ledsagere innen den aktuelle aldersgruppen. 
Leiren finner sted på Haraldvangen i Hurdal 24. juli til 6. august 2016. 
 

Leirens visjon er at deltagerne skal ha opplevd å klare å «gjøre det umulige mulig» 

Hovedmålene som vi håper på å realisere i løpet av leiren, er: 
 

- Å fremme interaksjon og integrering mellom personer med fysiske funksjonshemninger 
og funksjonsfriske ungdommer gjennom sport og andre aktiviteter 
- Å fremme internasjonalt vennskap og forståelse mellom leirdeltagern 
- Å gi deltagerne en anledning til å bli bedre kjent med Norge og norsk kultur  

Vi gjør oppmerksom på at dette også er et tilnærmet  
kostnadsfritt prosjekt for Rotary klubbene, og som både 
kan skape engasjement i klubben og skaffe omtale i lokal-
avisene. 
 

Oppholdet på leiren er gratis for deltagerne. I mange tilfeller 
dekker den lokale Rotaryklubben helt eller delvis deltagernes 
reiseutgifter og lommepenger under leiroppholdet. 
Les mer på: www.handicamp.rotary.no eller https://
www.facebook.com/HandiCamp/?fref=ts  
• Et samarbeidsprosjekt, på vegne av NORFO, mellom Rotary, 
Inner Wheel og Rotaract. 
• Rotary Norges fellesprosjekt, vedtatt av Guvernørgruppen i 
2014  
 

• Ansvarlig klubb, Athenæum Rotaryklubb 
• Prosjektleder 2016: Karin Herou 
• Leder styringsgruppen: Gisle Bjørnstad 

MÅL 
 

• Å integrere fysisk funksjonshemmet og ikkefunksjonshemmet  
ungdom gjennom sport og andre fritidsaktiviteter 
• Å bygge opp internasjonalt vennskap og forståelse 
• Å lære deltakerne om Norge og norske forhold 

Handicamp NORWAY 

Søndag 24. juli til lørdag 6. august 2016 

 

 

OBS!!! 

SKAL NOEN I DITTLOKALOMILJØ FÅ SJANSEN TIL 
Å OPPLEVE HANDICAMP NORWAY??? 


