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Fra møte i OS RK. Foto: DG Tore Rykkel 

Nå er det høst og naturen viser en av sine vakreste, villeste og våteste sider! 
 

Distriktskonferansen er vel i havn, og jeg tror de fleste delegatene og  
ledsagerne fikk med seg positive opplevelser. Og skal man tro tilbake-
meldingene kom Arna RK godt fra oppgaven som arrangørklubb på vegne av 
Distrikt 2250. Som guvernør i D2250 vil jeg gjerne få takke alle delegater,  
foredragsholdere, ledsagere og gjester for at de alle bidro til å skape den  
gode atmosfæren vi alle opplevde, - i god rotary-ånd.  
 

Og så må jeg få legge til at jeg som medlem av Arna RK er mektig stolt av klubben 
min og det arbeidet de har lagt ned i forbindelse med konferansen!!   
 
Overskuddet 2017-18 må også nevnes. Distriktets årsmøte 07. oktober vedtok at 
av summen på NOK 228 475 skal NOK 100 000 gå til Annual Found, NOK 60 000 
til 10’ Happy Birthdays og NOK 60 000 til Rotaty Peace Found. Jeg vet at disse 
beløpene kommer godt med, og at vi i D2250 også vil nyte godt av Annual Found, 
samt heder og ære. 
 

24. Oktober er poliodagen!  
Hver uke oppdateres statistikken på polio! Det er også gjort 
nå. Denne gangen var det en økning i statistikken. Et nytt 
tilfelle i Afghanistan og dermed er det totalt 19 nye poliotil-
feller i verden så langt i 2018. For hvert nytt tilfelle så er det 
et nytt menneske som er paralysert for resten av sitt liv. En 
skjebne som ville vært vanskelig i Norge, hvordan vil det da 
være i Afghanistan? 19 tilfeller er ikke mange, men det er 
19 for mye. Det er tre land i verden som ikke er regnet som 
poliofrie, Afghanistan, Pakistan og Nigeria. Det siste landet 
har vært fritt for polio i to år, men det må gå tre år før det 
erklæres poliofritt. I Pakistan er det så langt i år fire tilfeller 
av polio. 

 

Utryddelsen av Polio i Norge startet effektivt i 1956. I dag er det postpoliosyndro-
met som er restene av polio i Norge. Også i klubber i vårt distrikt har vi medlem-
mer som sliter med dette. En smertefull lidelse.  
På mine klubbesøk har møter jeg mange klubber som har PolioPluss øverst på sin 
agenda. Disse klubbene gjør en formidabel innsats når det gjelder å samle inn 
midler til Rotarys Polio-progam.   
 
24. oktober, verdens poliodag – la oss alle gjøre noe sammen denne dagen eller 
ukene etter for å skape kunnskap om, og penger til, utryddelsen av polio i verden. 
Husk at for hver krone vi skaffer til aksjonen så bidrar Bill og Melinda Gates med to 
kroner! 
 

Oktober er «Economic and Community Month».  
Nesten 800 millioner mennesker lever på mindre enn 1,9 USD pr.dag.  
Rotarymedlemmer er i dag sterkt engasjert i å hjelpe til med å finne bærekraftige 
løsninger for framtiden. 70% av de fattigste lever i rurale områder og er avhengig 
av landbruk og arbeid som relaterer seg til landbruk. Flere klubber i vårt  
distrikt engasjerer seg i prosjekter som har som mål å bedre levevilkårene i de 
deler av verden der fattigdommen er størst, og der små og smarte løsninger og 

 

 

Nytt fra guvernøren - oktober 2018 
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tiltak gjør en vesentlig forskjell. Dersom det er klubber som vil gå inn i slike 
prosjekt eller samarbeide om slike, vil det endre og gjøre stor forskjell i manges 
liv. En støttespiller for klubbene her er distriktets TRF-komité. Ta gjerne kontakt 
med denne kommiteen under planlegging. Både Global Grant og District Grant 
midler kan løses ut i slike prosjekt. 
 
Klubbesøkene fortsetter!  
I løpet av høsten er 15 klubber besøkt. Klubbesøkene er den beste oppgaven 
som distriktsguvernør. Den tar tid, men gir fantastisk mye kunnskap og positivitet. 
Småklubber klarer STORE oppgaver. Jeg er imponert over hva som gjøres av 
ekte rotarianere.  
15 klubber er besøkt – 31 «to go». Jeg gleder meg til positive opplevelser!  
 

Til slutt 
vil jeg ønske dere gode høstdager i en måned med spennende Rotaryaktiviteter i 
hele distriktet.  
Jeg gleder meg til fortsatt gode klubbesøk.  
 

Rotaryhilsen fra  
 

Arild 
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                  Distriktskonferansen 2018 på Voss 
 
Under temaet «Arbeid og miljø, i fred og forståelse» møttes 150 Rotarianere og led-
sagere til Distriktskonferanse for Rotary distrikt 2250, på Fleisher´s hotell på Voss 
helgen 5. til og med 7. oktober.   Arna Rotary klubb sto som arrangør og hadde gjort 
et grundig arbeid med planleggingen.  «God planlegging er halve jobben», derfor 
kunne klubben innkassere en velfortjent suksess da gjestene reiste fra Voss søn-
dag middag.  
 
Konsert og kultur 
Det hele startet fredag ettermiddag.  Da ankom delegater og andre gjester og møtte  
arrangøren i vestibylen der utdeling av program, informasjon og navneskilt samt formell 
registrering ble foretatt. De som ønsket det hadde tilbud om en halvtimes Rotary Founda-
tion Kvalifiserings seminar fra halv fem til fem, ved PDG Johannes Hausken, mens andre 
valgte å slappe av på rommet frem til kveldens kulturelle høydepunkt - en times konsert 

med lærekrefter fra Ole Bull Akademiet 
i vakre og historiske Voss Kirke.  De tre 
musikerne trakterte trekkspill og har-
dingfele foruten sang, og gav oss til 
beste utdrag fra folkemusikktradisjonen 
i Norge.  For undertegnede var konser-

 

Foto: Fleishers 

Folkemusikere fra Ole Bull Akademiet 

Et interessert publikum 

Distrikt 
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ten en sterk gjenopplevelse av minner fra 1979 da undertegnede 
gjennomgikk ukes kurset på Ole Bull Akademiet.  Den gang med 
Sigbjørn Bernhoft Osa som hoved formidler. 
 

Etter konserten var det «bli-kjent samling» med en nydelig buffet 
i spisesalen. 
 
 

 
 
 

 
               Åpning og hilsninger 
Åpningssesjonen lørdag formiddag var som vanlig rutinepreget med obligatoriske hils-
ninger og velkomtsønsker.  Det var først distrikts guvernør Arild Dale, så president i ar-
rangørklubben Jon Heimset før en noe forsinket ordfører Hans Erik Ringkjøp slapp til 
med sin hilsen og bolk med skryt om Voss  – som seg hør og bør.  Deretter fulgte åp-
ningshilsen og presentasjon av RI presidentens Tema for året ved RI presidentens repre-
sentant  fra Sverige.  

 

 

 

Jon Heimset 

Åpning i plenum 

Ordfører Ringkjøp 
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Deretter fra gjestende distrikts guvernør Thor Olsen fra D2275. 
 
The Rotary Foundation 
Rotary Foundation er på mange måter grunnpilaren i Rotary International.  Ut fra dette 
fondet strømmer fredsarbeid, katastrofehjelp, utviklings støtte og kunnskapsformidling 
samt mye, mye annet.  Derfor hadde arrangøren vektlagt en bolk med tre innfallsvinkler til 
TRF. Først et inspirerende foredrag om Rotarys Fredsprogram og Rotaryfondets 
fokusområder, ved en svært entusiastisk PDG Ingrid Berget fra Brevik RK.   
 
Så fulgte et foredrag ved PDG Johannes Hausken om Rotary Fondets betydning i det  

lokale perspek-
tivet.  Bjørn 
Rismyhr fra 
Karmøy Vest  
Rotary Klubb er en 
erfaren lege som 
har inngående 
kjennskap til alle 
sider ved Polio.  
Han gav oss mye 
og også ny infor-
masjon om syk-
dommen.  
Spennende,  
informativt men 

også skremmende – et  
foredrag som tydeliggjorde 
betydningen av fortsatt innsats 
for å bekjempe Polio med 
vaksine. 
Etter en strålende lunsj ble  
ledsagerne fraktet med buss til 

omvisning på Mølstertunet, besøk på Smalahovetunet 
med smaksprøver og deretter tur videre for å beskue  
Myrkdalen Hytteby før retur til hotellet. 
 
Den Internasjonale skolen i Fjaler (UWC Nordic) 

Vi andre fikk først presentert 
Den Internasjonale skolen i 
Fjaler ved  
Utviklingsdirektør UWC Nor-

dic Arne Osland.  Et fore-
drag full av entusiasme 
som det ikke er mulig å 
gjengi, men gå gjerne inn 
på hjemmesiden og les 
mer. 
Her følger noen fak-
taopplysninger om UWC 
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FAKTA 

Se: https://uwc.no/om-uwc/skolene/ 

UWC er en utdanningsbevegelse som bringer ungdom fra hele verden sammen på 17 

videregående skoler i 17 land– uavhengig av familiens betalingsevne. Gjennom  

visjonen om å bruke utdanning til å fremme fred og bærekraftig utvikling, ønsker UWC

-skolene å skape møtesteder for utveksling, læring og selvrefleksjon på tvers av lande-

grenser. UWCs utdanningsmodell er basert på følgende verdier: 

• Internasjonal og interkulturell forståelse 

• Respekt for menneskers ulikhet 

• Individuell ansvarlighet og integritet 

• Felles ansvar og respekt 

• Medmenneskelighet og samfunnsansvar 

• Respekt for miljøet 

• Idealisme 

• Personlig utfordring 

Handlekraft og initiativ 

UWCs grunnlegger Kurt Hahn var opptatt av menneskets potensial til å utgjøre en 
forskjell: «There is more in you than you think». På UWC fokuseres det derfor på at 
elevene skal kunne bidra positivt til samfunnet rundt seg. Håpet er at dette er en lær-
dom de vil ta med seg videre i tiden etter UWC, hvor de på ulike måter og gjennom 
ulike yrker kan jobbe for en bedre verden. 

 
                                               «Bry deg» - om Nathansaken 
Atle Kvamme fra Bergen Næringsråd snakket så om Arbeids betydning 

i politisk perspektiv før Advokat Aina  
Heldal Bøe fra Arna fortalte om saken 
knyttet til innvandrergutten Nathan som ble 
en rikskjendis fordi myndighetene ville  
utvise han fra landet.   
Under tittelen «Bry deg!! Et lokalt engasje-
ment – et nasjonalt resultat» Fortalte hun 
om hvordan hun reagerte da beste-
kompisen til sønnen hennes – ble truet 
med utvisning fra landet.  Hvordan rettig-

hetene til barnet lenge ble neglisjert – helt til «hun tok saken». Aina 
Heldal Bøe høstet, som den eneste denne dagen, stående applaus 
fra salen da hun var ferdig. 
 
 

Kultur 
PDG Jostein Bye 
har overtatt  
ansvaret for  
videreføringen av  
 

 

 

 

 

https://uwc.no/om-uwc/skolene/
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10.000 Happy Birtdays (prosjektleder) og 
avleverte en interessant statusrapport. 
 

Etter kaffepausen, der mange valgte å 
handle Rotaryeffekter hos Eggen Press 
Trading som hadde utstilling utenfor ple-
numssalen, stod Kultur og Verdier i et  
internasjonalt miljø, på programmet.   
Foredragsholderen fra Equinor, HR direk-
tør Thomas Myhren, fortalte inspirert om 

betydningen av en god og riktig bedriftskultur.  Et foredrag 
som hadde overføringsverdi også til Rotary og våre 
mange, ulike klubber.  Naturlig kanskje å stille  
spørsmålet, hva er en god Rotarykultur? 
 
Bondevik 
Et nytt høydepunkt kom da tidligere statsminister Kjell 
Magne Bondevik entret talerstolen med foredraget 
«Utfordringer fra en verden i endring».  Som nåværende 

leder for Oslosenteret er han tett på utvikling-
en i verden og med sine mange kontakter 
og kontakt-punkter kan han fortelle mer 
enn de fleste om de store utfordringene 
verden står overfor – en verden som end-
res raskere enn noen gang.  Han nevnte 
og noen av de mange positive endringene 
som hadde skjedd med flere demokratier 
og færre kriger.  Interessant var det og å få 

høre hvordan hans møte med noen av, verdens mest kjente ledere hadde preget han; 
Lech Walesa, Mikhail Gorbatsjov, Bill Clinton, Nelson Mandela, Kofi Annan, Aung 
San Suu Kyi, Pave Paul Johannes, Malala Yousafzai for å nevne noen. 

 

Dagens arbeidsøkt ble rundet av med en dose Rotary kultur i form av en 
gjennomgang av Rotarys seremonier ved Bjørn Rismyhr fra Karmøy Vest.  
Seremoniene er noe av det klubbene kan bygge sin Rotary kultur på.  De 
er verken pompøse eller overdådige men gode hjelpemidler i ledelses-
arbeidet til enhver ny president. 

Etter en kort avrunding var det tid for frisk luft og en hvil før  
festmiddagen. 

 

 

 

 

 

Mandela 

Bjørn Rismyhr 

https://www.facebook.com/solberg1337?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB0x0b0g2PQQr1KyM65q3T7Vjx9uTyB0eg-50sHYMApKCjAfAReryZfIkEjpejNDnaDDgTuLehIM3_U&fref=mentions
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Festmiddag 
Kveldens høydepunkt - festmiddagen - startet med aperitiff.  Ved middagsbordet kom  
hilsenen fra æresguvernør Kong Harald, som utløste Kongens skål.   
 

Etter hovedretten fulgte taler, prisutdelinger og underholdende innslag fra noen av de tilste-
deværende.   
Vibecke Natås ble hedret for sin rause donasjon på hele 100.000 dollar til Rotary Fondet og 
PDG Christin Sagen Landmark fikk sin PHF oppgradert med en safir.   

HM Kongens skål 

Festkledde delegater og ledsagere 

Nydelig mat og god stemning 



Månedsbrev for Distrikt 2250.  Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (poaskel@gmail.com) 

10 

 
 

Måltidet ble rundet av med en takk-for-maten-tale som går over i historien som en av de 
sjeldent underholdende - utmerket fremført av Asbjørn Algrøy (AG5). 
Etter festmiddagen var det dans til levende musikk av «Festbandet». 

 



Månedsbrev for Distrikt 2250.  Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (poaskel@gmail.com) 

11 

 
 

 
 
Årsmøte 
Søndagen ble åpnet av DG Arild Dale som ønsket alle 
velkommen til dagen som tradisjonen tro er viet års-
møte og Distriktets indre liv. PDG Carl Levin gav oss 
nytt fra Lovrådet, som i stor grad handler om endringer 
og forsøk på ulike endringer i Rotarys lover og regel-
verk, mens PDG Leif-Harald Kvaale tok oss med «inn i 
fremtiden – med medlemmer.  Det handlet om med-

lemsutvikling, klubbutvikling og  
rekruttering. 
 

Årsmøtet ble satt og valgte Jostein Osnes 
som ordstyrer.  Etter en halvtimes tid var 
årsmøtet vel i havn.  Noen saker ble over-
sendt styret for vurdering og behandling. 
 

Etter utsjekkingspause ble programmet 
dreiet over til fremtiden i det delegatene 
ble presentert for fire flotte utvekslingsung-
dommer ved DYEO Rolf Thingvold.   
 

Eirik Hole fra Torgalmenning RK present-
erte så opplegget for RYLA 2019.  Programmet søndag ble  
rundet av med temaene Rotary inn i fremtiden ved Ingrid Berget 
og en kort presentasjon av neste års PETS, før president Jon 
Heimset og DG Aril Dale avsluttet konferansen. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Vi kan løfte hornet og blåse Vel blåst til Arna Rotary Klubb.   
En flott og meget givende konferanse er over. 

 
Per Ove Askeland 

 

 

 

 



Månedsbrev for Distrikt 2250.  Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (poaskel@gmail.com) 

12 

 
                                 Klipp fra klubber     

 

Fra Roundtrip med LUND, Egersund og Sokndal Rotary Klubber 
 
Lund RK, Egersund RK og Sokndal samarbeidet om vertskapet for de første dagene i 
årets Roundtrip i vårt distrikt. 
Det var en fornøyelse å være sammen med disse ungdommene og vi vil gjerne videre-
bringe dette. Vi fikk også god presseomtale. Se vedlagte avis-klipp i hhv. Dalane Tidende 
og Agder. 
 
Og under her har jeg kopiert takke-hilsener fra to av deltagerne. Begge har fått svar fra 
meg.  
Du kan jo se hvordan dette kan brukes i Rotary i Vest. 
 
Claus Feyling 
 
Hi Claus! I'm Bea from Italy. 
 
It's been a week since I was in Norway! Thank you so much for this amazing trip. I have never 
tried this kind of experience and i think this is the best way to meet people from different countries 
in the world and discover Norway with them. 
Norway is a wonderful place to see and live and thank you so much for hosting us in sokndal! 
Regards Bea :) 
 
Dear Claus, 
 
I would like to thank you and all the others that helped once more for the amazing time I had with 
my 11 international friends in Gaudland this summer. I think I speak for everyone when I say that 
the first few days made the most lasting impression. I loved the location and the program was per-
fect. From the theatre play to the spotting of cavetrolls, I enjoyed my stay from beginning to end. 
Honestly my best holiday to this date! 
 
 
 
Kind  
regards 
from the 
Nether-
lands, 
Tijmen van 
Westerveld 
 

 

 

 

Forts. neste side 



Månedsbrev for Distrikt 2250.  Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (poaskel@gmail.com) 

13 

                                Klipp fra klubber     

  

   

 

Godt kledd og godt humør 

Betasuppen smakte 
godt i hyggelig lag 
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Mange barn fikk sko og klær fra Askøy RK og sponsorer 

 
NRK journalisten Ole Torp var hovedattraksjonen på  
Citymøtet til Bergen Vest RK mandag den 27. septem-
ber.  I alt ca. 150 rotarianere og noen ledsagere møtte 
frem til mingling med kaffe og «noe å bite i» i vestibylen 
på Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsli.  
 
Møtet ble åpnet av president i Bergen Vest Rotaryklubb 
Klubb, Lise Strømmen Wergeland som ønsket velkommen 
og introduserte kveldens musikalske aperitiff ved fagottist, 
musikkpedagog og Rotarianer Ragna Sofie Grung Moe som, 
bistått av pianist Frode Skag Storheim, fremførte musikk  
både på fagott og på tussefløyte.  Vi fikk så vite at inngangs-
billettene og loddsalget hadde innbragt over kr. 10.000.- til 
stiftelsen «Chime» Uganda, som har som hovedmål å få 
mennesker ut av ekstrem fattigdom og analfabetisme.   

 
Så var det tid for kåseri med tittelen «Bergen - Washington – Beijing» - 
«Den lange reisen som journalist» , av den meritterte NRK journalisten Ole Torp. Journa-
listen ble presentert og introdusert av PDG Egil Eikanger. Torp fortalte så om sitt liv og 
sine erfaringer som journalist gjennom 40 år.  Fra tiden i lokalavisen BA til nåtidsprogram-
met «Torp» på NRK.   
 
Mange opplevelser fra tiden i China og USA ble delt med de ca 150 tilhørerne. Han var og 
innom dagens forhold i USA og gav så vidt noen få betraktninger rundt nåværende presi-

dent Trump, som jo så visst ikke 
har noe til overs for journalister.  
 
Mot slutten ble Torp kalt frem for 
å motta Rotaryprisen Paul Harris 
Fellow for lang og samfunns-
nyttig innsats - til stor applaus 
fra de tilstedeværende.   
 

Et spennende og interessant 
citymøte.  Vi ser frem til neste 
gang. 
 
Per Ove Askeland 
 

 

 

 
Mingling i vestibylen 

 

Flott samspill 
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..med sko for første gang 

 

 

 

 

Spent forventning 

Tussefløytesolo 

Pdg Egil Eikanger introduserte 
Ole Torp 

Stolt mottaker av PHF 
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Karmøy Vest Rotary Klubb står på i arbeidet med å bidra til å utrydde poliosykdom-
men. Vi er nesten i mål med utrydding av denne sykdommen i verden, men trenger 
stadig flere midler for å få slutt på Polio, gjennom vaksinasjon i de få landene som 
fremdeles har utbrudd av sykdommen. 
 

I Karmøy Vest Rotary Klubb satte Bjørn Rismyhr og Johan Petter Nielsen seg ned i 2014 
for å se på hva vår klubb kunne gjøre. De satte seg målet at de skulle selge Polio pins i 
vårt lokalmiljø, gjennom aktivt å oppsøke kjøpesentre og festivaler.  
Ved å dele ut et informasjonsark om Poliosykdommen, om Rotarys arbeid mot polio og 
om vår klubbs engasjement i dette arbeidet, ga de besøkende mulighet til å støtte arbei-
det ved å kjøpe EPN (End Polio Now) pins for 100 kr pr. stk. I tillegg informerte de om at 
en pins til 100 kr ville utløse det doble beløpet fra Bill og Melinda Gates Foundation og 
dermed virkelig gjøre en forskjell i arbeidet mot polio.  

Johan Petter var også med i et webinar som Rotary arrangerte for å se på muligheter for å 

skaffe til veie enda flere midler. Siden 2014 og frem til i dag har Bjørn og Johan Petter 
vært primus motor i klubben og stått på for å selge pins og ikke minst fortelle om Polio i 
vårt nærmiljø. En utfordring har helt klart vært at unge mennesker vet lite om poliosyk-
dommen. Imidlertid har flere mennesker i vårt nærmiljø postpolio-syndrom, og flere unge  
kjenner gjerne noen i familien som har hatt polio. Det har gjort at de har blitt møtt med 
vennlighet og imøtekommenhet. 
 
Gjennom oppsøking av festivaler og kjøpesentre har de truffet mange mennesker som 
kjenner til polio, siden flere i familien har vært rammet før sykdommen ble utryddet i  
Norge. 
Bjørn og Johan Petter presiserer at hele klubben står bak, og det er mange som har vært 
med i prosjektet. Under Fiskeridagene i Åkrehamn i 2018 var også Karmøy Rotaryklubb 
med på stand og dette ble dermed et fint samarbeidsprosjekt. Festivalen besøkes av 20 
tusen mennesker, og det førte til at de samlet inn kr 12.000 på tre dager. 
 
Bjørn og Johan Petter har også vært aktive ut mot bedrifter i vår kommune. I 2017 samlet 
de inn over 12.000 kroner der bedrifter kjøpte pins til sine ansatte. Klubben har fått god 
støtte fra mange bedrifter og ønsker også i fremtiden å gi flere bedrifter mulighet for å 
støtte arbeidet.  

Pins mot polio 

En del av Karmøy Vest sine medlemmer og primus motorer fra et klubbmøte der tema var Polio bekjempelse  
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På Bjørn Rismyhrs legekontor får alle anledning til å støtte arbeidet mot polio gjennom 
kjøp av EPN pins. Klubben har også anskaffet en egen Roll-up med Polio Pluss informa-
sjon som brukes når de er ute for å informere og selge EPN pins. Selve Pinsen er kvitte-
ring for den enkeltes bidrag for å få slutt på Polio. EPN Pins kan kjøpes på Rotary.org. 
 

Karmøy Vest Rotary Klubb vil oppfordre alle klubber i Norden til å ta et ekstra tak for å 
utrydde Polio i verden. Husk at kr 10.000 blir til 30.000 når Bill og Melinda Gates  
Foundation dobler klubbenes beløp. 
 

Vår Klubb har i Rotaryåret 2017/18 samlet inn kr 30.000,- kun ved salg av Polio pins, 
samt oppsøkende virksomhet mot Karmøys befolkning og bedrifter. EPN Pins har vi kjøpt 
på Rotary.org og vi har fått mange EPN pins av tidligere guvernør Carl Lewin. Han har på 

denne måten ønsket å vise støtte til vårt arbeid. Vår takk til 
ham!  
 
Til nå i Rotary året 2018/19 har klubben solgt for over 20.000 
kroner. 
 

Klubben vår ønsker å takke de to foregangspersonene for en 
utmerket jobb til nå. De sier at vi må fortsette vårt arbeid helt til 
polio er utryddet i hele verden. De oppfordrer også klubbene til 
å bruke innsamlingsaksjoner som samarbeidsprosjekt. Om 
noen ønsker informasjonsarket som er blitt brukt i innsamlings-
arbeidet, kan de få det ved henvendelse til  

e-post: rismyhr@online.no 
  

 

 

Bildet: Johan Petter Nielsen og Bjørn Rismyhr 

Fra Fiskeridagene der to fra Karmøy Vest og to fra Karmøy Rotaryklubb er klar til å informere og selge pins  

Av Per Inge Eriksen 
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Tanzania – Pemba - et offentlig-privat-samarbeid  
 

for etablering av blodbank. 

 

Blodbanken på Pemba ble høytidelig åpnet 6. juli 2017. Prosjektet har vært et samar-
beid mellom Åsane Rotary klubb og Haukeland Universitetssykehus for sammen å 
kunne tilby en komplett blodbank hvor også bygningsfasiliteter inngikk i totalpro-
sjektet. Dette prosjektet har vært gjennomført som et offentlig-privat-samarbeid 
hvor Åsane Rotary klubb har fremskaffet oppgradering av bygg, mens Haukeland 
sykehus har stått for innredning og opplæring. Prosjektet har vært en ubetinget suk-
sess. Ved bruk av oppspart kapital, ekstra dugnad fra klubbens medlemmer og 
pengestøtte fra Rotary sentralt, ble bygget fullfinansiert. 

 

Åsane Rotary Klubb startet planlegging for ca et år 
siden med å kunne besøke blodbank senteret på 
Pemba. Vi ville på denne turen benytte anledning-
en til offisielt å overlevere bygget til myndighetene i 
Pemba representert med selve helseministeren. Vi 
åpnet opp for deltakelse for klubbens medlemmer 
med følge; og 14 deltakere hvor av 8 medlemmer 
av klubben, ville være med på denne turen til Tan-
zania.  
 

Planlegging av selve reisen, vaksineprogram for 
deltakerne, kontakt med offisielle myndighetsper-
soner og nøkkelpersonell fra blodbanken, ble gjen-
nomført i god tid før reisen, slik at vi kunne fokuse-
re på et innholdsrikt program for selve turen.  

Vi reiste fra Bergen 3 september hvor første etappe på reisen var Zanzibar i Tanzania. 
Først på programmet var et besøk på blodbanken i Zanzibar som også har et utstrakt sam-
arbeid med blodbanken på Pemba.  

 

Vi ble godt mottatt og fikk en veldig fin omvisning 
med presentasjon av avansert utstyr og gode ruti-
ner som Haukeland sykehus hadde innført her. 
Personellet var både stolte og viste en utrolig ar-
beidsglede og arbeidsinnsats innenfor dette svært 
viktige helsefagområde. Senere på dagen fikk vi 
også besøkt et sykehus. Her fikk vi se resultatet 
av et bidrag som våre to klubber i vår region, Sotra 
og Askøy Rotary klubber, hadde gjennomført som 
i et felles prosjekt. I forbindelse med renovering av 
sykehusavdeling ble midler fra klubbene benyttet 
til blant annet oppgradering av gulvet for å sikre 
tilfredsstillende hygiene.  
 
 

Etter et kort møte med assisterende sykehussjef 
hvor vi fortalte litt om vår hensikt med denne turen, 
reiste vi tilbake til hotellet for å forberede oss til 
middag med helseministeren i Zanzibar.  

Helseminister Hon. Hamad Rashid Mohamed var 
en imponerende person på mange måter. Han har 
deltatt i politikken i mer enn 40 år som topp politiker, 

og bekledd 4 ministerposisjoner i Tanzania, samt 
vært en av presidentkandidatene i fjorårets presidentvalg. Han var meget kunnskapsrik, 
vennlig og ga seg god tid sammen med oss den kvelden.  

 

 

 

Forside/inngangsparti til blodbanken som også 
har aircondition og behagelige arbeidsforhold 

Bygget er overtatt fra USA. Her ser vi to fra  
ledelsen, som viste oss rundt 

Rotaryemblemet fra  Askøy og Sotra Rotary-
klubber pryder veggen på sykehuset i Zanzibar 
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Helseministeren berømmet Rotary for den innsatsen 
som gjøres rundt om i verden, og samtidig berømmet 
han oss i Åsane Rotary klubb som har bidratt på eget 
initiativ med etablering av blodbanksenteret. Han var 
meget takknemlig og håpet på et fortsatt godt fremti-
dig samarbeid til det beste for Tanzania. Kompetan-
seoverføring og hjelp til selv-hjelp er nøkkelord i den-
ne sammenheng. Fine, velvalgte ord ble også formid-
let av Tor Audun Hervig på vegne av klubben til hel-
seministeren. På vegne av klubben ble det overrakt 
en liten plakett med motiv fra bryggen i Bergen gra-

vert i tre. Zanzibar og Bergen har mange likhetstrekk 
med hensyn til handel og sjøfart, samt at begge byene har en verdensarv å ta vare på; 
Stonetown i Zanzibar og bryggen i Bergen. 

 

Torsdag den 6 september var den store dagen hvor vi 
skulle besøke blodbanken på Pemba som det viktigste 
målet vårt med denne turen.  
Denne øyen som befinner seg litt nord-øst for Zanzi-
bar, har ca 500.000 innbyggere og er i areal halvparten 
så stor som den øya Zanzibar er plassert på. Etter en 
drøy times flytur med et chartret småfly, landet vi på 
øyas flyplass. Her ble vi tatt godt imot med personell 
fra helseministerens stab på Pemba og helsepersonell 
ved blodbanken. Etter en lang kjøretur ankom vi blod-
banksenteret på Pemba. Bygget er et enkelt bygg i 2 
etasjer med en innbydende fasade og god planløsning. 
Foruten undersøkelsesrom, laboratorium og sanitære 
rom, var det også avsatt god plass for administrasjon 
og koordinering, slik at blodbankens tjenester mot sy-
kehus var optimalisert og profesjonalisert. Dette fikk vi 
også med selvsyn sett resultatet av ved besøk på  

sykehuset som var blod-
bankens nærmeste nabo.  

 

Blodtransfusjoner på mer 
enn 50 pr måned var mer 
regel enn unntak. Her ga 
vakthavende sjefslege 
ved sykehuset en meget 
god beskrivelse av viktig-
heten av blodbanken for  
bl. a. fødende som treng-
te blodoverføring før 
selve fødselen, ulykker 
og utførende  
behandling mot malaria.  
  Før vi foretok selve 
overrekkelsen av bygget 

til det lokale samfunnet på Pemba, var alle samlet på 
helseministerens kontor hvor Dr Mwanakheir Ahmed 
Mahmoud ga en kort beskrivelse av betydningen av 
denne kompetanseoverføringen, avansert utstyr og 
bygget har hatt for samfunnet på Pemba og Zanzibar. 
 

På vegne av Åsane Rotary klubb ble det holdt en tale 

 

 

 

 

Helseminister Hon. Hamad Rashid Mohammed og 
Dr.  Mahmoud - sjef for blodbanken 

Tresnittet av 
Bryggen en 

gave til  
Helsedirek-
toratet for 

godt samar-
beid 

   Forevigelse av begivenheten 

Chartret småfly tok oss til Pemba 
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som oppsummerte både klubbens bidrag, men også bidrag og engasjement som Rotary 
International står for.  
Talen til helseministeren med stab og lokalt helsepersonell gjengis her i sin helhet: 
 

Excellences, Dear guests of honor, ladies and gentlemen! 
 

Let me start by thanking you all for such a warm welcome to this beautiful Island Pemba.  
My name is John Sigurd Paulsen and I am Past President and represent Åsane Rotary Club in Ber-
gen Norway. 
 

I am honored and very delighted to be here and see the result of the reconstructed blood bank.  It is 
inspiring to see so much expertise and experience gathered in one room: Doctors, nurses and other 
medical personnel. 
Health is a topic that concerns us all – no matter where we are, where we live our lives. Our own 
health and the health of our loved ones is the foundation for our well-being and happiness. 
It is essential if children are to grow up, if women are to give birth safely and if the population as a 
whole is to be protected against preventable diseases. 
To achieve this, we need a good health care system that is accessible to everyone. However, to 
make progress, you need appropriate facilities. As the quality of the blood transfusion increased, 
the old blood bank building in Pemba could not fulfil these requirements. It was therefore necessary 
to raise money for a total reconstruction of the building. I am particularly happy and honored to 
share this moment today with my club members and special with Dr Tor Audun Hervig who has 
been the professional key person and initiator to involve our club in the project to raise the money to 
be able to reconstruct the blood bank.  
 

Rotary International is a global network of 1.2 million people who come together to make positive, 
sustainable change in communities at home and abroad. The Rotary motto is: Service above self. 
The 35,000 Rotary club’s main fundamental humanity goals are to promote peace, fight disease, 
provide clean water, sanitation and hygiene, save mothers and children, and to grow local econo-
mies. 
The Rotary Foundation is the name of the financial institution supporting this work. The greatest 
achievement has been the near complete elimination of polio – in which collaboration with World 
Health Organization (WHO) and the Bill Gates foundation has been essential. 
Åsane Rotary Club in Bergen, Norway is a small club with 30 members. During the 38 years the 
club has existed, it has tried to live up to the Rotary ideals. Equipment has been collected and 
shipped to dental clinical in several poor countries, and we have supported “Chains of friendship” an 
organization providing microloans to people in Cameroon. We also support 10.000 Happy Birthday 
project. This is a great project in two of your neighbor countries, Malawi and Zambia, where we help 
mothers given birth to newborn children and empower midwives to save more lives at birth and en-
suring a better birth experience.  
Locally, the club is involved in more social activities for the elderly in nursing homes, and we also 
support sports activities for poor families. Most families are people who have come to Norway for 
protection and they do not have the finances to buy expensive sports equipment for their children. 
On behalf of the Åsane Rotary Club, I congratulate you with the reconstructed blood bank and I 

 

 Gruppebilde. Klubbpresident Christian Børve sittende i midten omkranset av  
medlemmer, ledsagere og helsepersonell fra blodbanksenteret 
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hope and believe that this building in addition to provide improved working conditions also 
mark the beginning of a long-lasting and fruitful involvement of a Rotary collaboration.  
 

This plaque will be a visible sign of the gift to Pemba Community from Åsane Rotary Club.   
Let me end by salute you all for the warm welcome and we wish success with the blood bank that 
will generate hope for positive living.  
I wish you all the best for the future. 
Asanteni Sana (Thank you very much) 
 

Etter en kort omvisning på blodbanken, ble den offisielle avduking av plaketten som  
smykker bygget foretatt og bygget ble høytidelig overrakt til Helseministeren på Pemba.  

 

Seansen ble også dekket av lokal tv og 
pressefolk fra lokalaviser hvor intervju av 
den  
lokale sjef og nøkkelpersoner ble gjennom-
ført i etterkant av selve åpningen.  
Rotary høstet velfortjent anerkjennelse og 
ble positivt omtalt i den lokale presse. 
 

Det var med stolthet og stor grad av ydmy-
kelse vi med selvsyn fikk både se og opp-
leve resultatet av vårt bidrag i denne kompli-
serte verden. Det å kunne gjøre en forskjell 
til det bedre for mange mennesker, og den 
oppriktige takknemmelighet som vi fikk opp-
leve under vårt opphold, ga oss alle en  

vitamininnsprøyting til videre innsats for Rotary. 
 

Tusen takk til alle som gjorde denne turen minnerik og  
-verdig for oss, men også takk til alle som har bidratt slik at vi 
kunne gjennomføre dette gode prosjektet i samarbeid med 
Haukeland Sykehus. 
 

Som en liten bonus til oss selv, benyttet vi anledningen til  
safari på 3 av de mest berømte områdene i Tanzania, før  
hjemreisen.  
  

 

John Sigurd Paulsen  
Åsane Rotary Klubb 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Øverst: Adm.sjef på Pemba  - Abdal-
la Mohammed og past president 
John Sigurd Paulsen stod for  den 
offisielle overrekkelsen av bygget. 
Plaketten er i syrefast stål plassert 
på veggen ved inngangen 
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 Så skulle det altså vederfares alt folket i Askøy  
Rotaryklubb å få innblikk i den edle bowling-
sport.   14 deltagere trosset vær og vind og satte 
hverandre stevne på Follese denne torsdagskvel-
den.                                           
 

Etter bytte av sko, testing av kule og fingerplassering i 
hull, var det bare å sette i gang.                                
 
Og for å gjøre en lang historie kort. For undertegnede 
som bivånet det hele fra sidelinjen, var det bare å slå 
fast at dette så ut som noe de fleste hadde gjort før.  
 

Og så var også tilfelle, - selv om klubbens nestor i så 
henseende, Erling Klyve, var fraværende. Imponerende 

slåing, og de 10 kjeglene forsvant ned i dypet gang på gang, selv om ikke alle gjorde det 
samtidig. 
Interessen og gløden økte i takt med antall slag, og teknikken ga etter hvert bud om  

fremtidige talenter i åpen klasse 
over 65 år. 
                                                
Det hele ble mønstergyldig rundet 
av med kaffe og vafler der 
bl.a.  Svenn Rune Hansen infor-
merte litt om klubbens tilblivelse 
og aktiviteter.  Det hele startet jo 
på Askøysenteret i år 2000, og 
ble i 2012 fulgt opp her på Follese 
i trivelige omgivelser og  
 

imponerende lokaliteter. 
Svenn Rune er forøvrig bestefar til Celine som klubben vår  
hedret med årets Talentpris, - noe han takket for. 
 
Dette fristet tydeligvis flere av oss til gjentagelse, og hver fredag 
formiddag er det åpent hus for nybegynnere, pensjonister og 
interesserte. 
                                             
Konklusjon: Et artig programinnslag som bringer tanken frem 
mot tilsvarende aktiviteter.                        

 

Hva med synkronsvømming i Askøyhallen, eller er det å gå 
litt for langt? 
 
Terje B./referent 

 

 

 

 

Terje Bøe 


