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KJÆRE GODE ROTARIANERE.  

 

Aller først:  Takk for gode samvær med dere som var på PETS.  Takk til Arild og 
Arna RK for et vel gjennomført opplæringsseminar på vakre Voss.  Vi kan 
allerede glede oss til noen fine høstdager på Distriktskonferansen på Voss til                     
høsten. 

 
Påsken stunder til, og jeg fikk lyst til  å sende dere en liten påskehilsen. 

 

Jeg har nylig hatt den glede å lese en  bok av Stephanie Woolard – «From a tin shed to 
the United Nations - How every one of us can make a difference.”  

 
Hvem er Stephanie Wollard?  I forrige nummer av Rotary I Vest fortalte Turid Reksten om 
turen hun hadde hatt til Dublin sammen med Stephanie.  Jeg ble litt mer nysgjerrig på 
hvem Stephanie er, og fikk lyst til å lese boken hennes. 
 

I 2006 – i en alder av 22 år - var australske Stephanie i Nepal .  Her traff hun på syv uføre 
kvinner som bodde i et blikkskur i Kathmandu.  Hun ble helt sjokkert over å høre hvordan 
uføre kvinner er stigmatisert og diskriminert i Nepal – de gjemmes bort og må virkelig 
streve fra dag til dag til livets opphold.  Stephanie bestemte seg for å hjelpe disse kvin-
nene til selvhjelp.  Det ble en livsoppgave for henne.  Ved hjelp av Stephanie  greide disse 
syv kvinnene å etablere en spirende handel ved å selge egne håndlagede produkter.  
Denne spirende virksomheten  fikk navnet «Seven Women»,  og siden etableringen har 
denne organisasjonen i løpet av 11 år gitt tusenvis av nepalske kvinner opplæring til 
selvhjelp.  Det har igjen endret deres liv og samfunnet rundt dem.  Idéen og organisasjo-
nen har spredt seg videre ut i hele verden.  Stephanies entreprenørskap omfatter nå også 
bærekraftig turisme og inspirerende foredrag over hele verden. 
 

• I august 2013 – etter oppmuntring fra rotarianere i Australia - søkte hun og kom inn 
på Rotarys fredsuniversitet i Uppsala – «The Uppsala Rotary Peace Center»  - hvor 
hun var i to år.   Kriteriene for å komme inn ved fredsuniversitet er både en gjen-
nomført  bachelorgrad og at man har gjort noe for andre.   

 

• I 2016 ble hun tildelt Rotarys Responsible Business Award som ble delt ut til henne i 
FN i New York for hennes store og bærekraftige entreprenørskap. 

 
Hennes budskap er klart og tydelig:   Hun vil få hver og en av oss til forstå hvorfor og hvor-
dan vi kan gjøre en forskjell i verden – stort eller lite!  Og hvordan «empowering the wo-
men» gir en bærekraftig fremtid og leder til fred. 
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Som RI-President Ian Riseley sier i innledningen til boken: 
«Not all of us can spend months each year living and working in Nepal, but there are 
many ways that we can all contribute to positive change”.  Han fortsetter med å si at 
hennes eksempel tenner en gnist i alles hjerter. 
 
I mine møter med klubber etter jul, har jeg sitert noen linjer fra Åse Marie Nesses dikt 
«Viljen».  Jeg vil ønske dere en fin påske med hele diktet til Åse Marie Nesse.  Jeg synes at 
det på en måte beskriver Stephanie Wollards vilje til å ville gjøre en forskjell og hva hun 
har fått til.  Det uttrykker også hva vi  som rotarianere kan få til for en bærekraftig 
fremtid.  Les diktet sakte: 
 

VILJEN 
Det går ein stor vilje gjennom verden 

Den tvingar Negevs ørken til å bløme 

Den får korn til å gro i Katmandu 

Den vatnar fire tulipanar i Narvik 

Den syg honning av Winnipegs prærie 

Den fargar bjørkeskogen grøn i Sibir 

Den finn røde skattar i Sierra Nevada 

Den tiner Vatnajøkull millimetervis 

Den lokkar fram vindruer i lavastein 

Den let tørstande palmar bere frukt 

Den sår solsikkefrø mellom tistlar 

Den spinn silke av bølgeblekkdraumar 

Den set ut garn på tusen famnars djup 

Den er rødstrupens song blant kanonar 

Den held mennesket oppreist i motvind. 

GOD PÅSKE MED MYE LYS OG VARME, EN PÅSKE  
SOM GIR HÅP OM LIV OG FRED.  

 

         
                                            PÅSKEHILSEN,       

CHRISTIN  

                                                                  DG 2017-18       
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Årets PETS på Voss 

 

Et av årets faste Rotaryhøydepunkt er avviklingen av PETS, opplæringsseminaret 

for innkommende presidenter og sekretærer, som finner sted i mars hvert år.  Denne 
helgen informeres det om-  og deles det mye- kunnskap om Rotary og kunnskap om 
hvordan man leder og driver en Rotary klubb; bygger kultur, ivaretar tradisjoner og 
videreutvikler i en moderne tid.  Det handler om ledelse og kommunikasjon, historie 
og fremtid, men først og fremst om å gjøre klubber og medlemmer klare for kommen-
de års oppgaver i Rotarys ånd. 
Arna Rotary Klubb hadde lagt ned et grundig arbeid i forberedelsene til seminaret.  
God planlegging er den viktigste jobben for å oppnå suksess.  Og suksess ble det! 

 
Fredag 2. mars ankom de fleste deltagerne 
Fleishers hotell på Voss.  Arna Bydel har 
ikke eget hotell så derfor var Voss og Fleis-
hers hotell valgt som arena for seminaret. 
Fredagskvelden var satt av til et godt felles-

måltid og uformell mingling for å bli kjent.  En ny-
delig buffet med varme og kalde retter slo godt an 

og praten gikk livlig over bordene. 
 
Lørdag klokken 09.00kunne så president Bjørn Steine i 
Arna Rotary Klubb ønske velkommen til seminarstart.  
Deretter fulgte DG Christin Landmark sin hilsen til delta-
gerne, før DGE Arild Dale videre brakte sine føringer og 
planer for kommende Rotary år, inspirert av- og basert på 
den opplæringen han hadde gjennomgått sammen med 
de andre innkommende guvernørene og RI president 
elect Barry Rassin i San Diego i januar, på den såkalte 
guvernørskolen. 

 Fleishers hotell i vinterskrud 

Fredag samling med buffet. 

President 
Bjørn Steine 
Arna RK 
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PETS 

 

Tove Kayser snakket så om 
Rotarys verdier og historie – 
basiskunnskap for absolutt alle 
rotarianere og et kunnskapens  
«must» for innkommende pre-
sidenter og sekretærer.   
Rotarys verdier må inn under 
huden.  De verdiene går frem 
av historien.  Håpet er at nys-
gjerrigheten ble pirret slik at 
forsamlingen søker videre og 
dypere kunnskap om rotary.    

Etter en kort pause ble vi presentert for Laila Le-
rum.  Tidligere guvernør, nå involvert i arbeidet i 

Sone 16.  Laila Lerum er opprinnelig 
fra Sogndal og som navnet tilsier av 
slekten som har gitt Sogndal tilnavnet 
«Saftbygden».   

Temaet til 
Laila Le-
rum i den-
ne økten 
var Presi-
dentens opp-
gaver og an-
svar – Å lede 
klubben inn i 
fremtiden.  
Om presiden-
tens rolle som 

 

 

 

Vrimling 
i pausen 

DGE Arild Dale 

DG Christin Landmark 

Laila Lerum 
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Mange barn fikk sko og klær fra Askøy RK og sponsorer 

motivator og som leder og litt om hvilke  
verktøy vi har.   
 

Oppfordringen var blant annet nettopp at Pre-
sidenten må lede – gjøre en innsats og  
utveksle ideer.  Hun stilte i denne sammen-
heng spørsmålet om de tilstedeværende inn-

kommende presidenter hadde skaffet 
seg oversikt over klubbens medlem-
mers samlede kompetanse? 
 

Så snakket hun om kultur og struktur 
og betydningen av dette.  Laila sitt fo-
redrag er tilgjengelig på Distriktets 

hjemmeside her:   http://www.d2250.rotary.no/no/pets-
2018#.WrItS7mWxaQ 
 

DICO Einar Solheim hadde oppgaven å presentere råd og vink om 
hvordan få opp klubbenes hjemmesider, hvilke hjelpemidler som er 

tilstede og råd om hvordan klubbene kan skaffe seg hjelp. 
 
PDG Johannes Hausken informerte om Rotay Foundation, fondets 
betydning, mål og fokusområder , finansiering og litt generelt.   

Så var det endelig pause og en velfortjent lunsj.  Nok en 
gang velsmakende og nydelig buffet. 
Undertegnede var førstemann på programmet etter lunsj 
og foredraget handlet om kommunikasjon.  Kommunika-

sjon er som kjent et ledel-
sesverktøy og et styrings-
redskap.  Dersom kommunikasjonsevnene er gode, man 
planlegger godt i god tid og bruker de verktøy som er tilgjeng-
elig, vil man ha gode muligheter til å oppnå de mål man setter 
seg.  Vær fremtidsrettet og tenk rekruttering gjennom bruk av 
sosiale medier, var noe av mitt budskap.   
 
Torstein Nilsen presenterte så Shelterbox som et av Rotarys 
satsingsområder for å hjelpe folk i vanskelige situasjoner etter 
naturkatastrofer m.m. 
 
Så var det igjen Laila Lerum sin tur.  Denne gang med fore-
drag om klubbutvikling i sin fulle bredde – noe som og inklu-
derer å skape engasjement og medlemsutvikling.   
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..med sko for første gang 

 
Alle foredragene er tilgjengelig på Distriktets hjemme-
side. 

Etter en god kaffepause presenterte Rolf Thingvold distrik-
tets programmer for unge med 1 års utveksling, Round 
trips, RYLA, Georgia stipendet m.m.  

Så fulgte litt mer 
om RYLA og et 
møte med et ferskt 
Rotary medlem 
som hadde gjen-
nomført RYLA et år 
tidligere -  presen-
tert av Erik Hole fra 
Torgallmenning 
Rotary Klubb. 

 
Etter dette innslaget var det så klart for halvannen time med seksjonsvis opplæring.  Presi-
denter for seg og sekretærer for seg.  

 

 

Rolf Thingvold 

Hotellets artige, danske hovmester 

Underholdningen var fra kulturskolen 
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I disse øktene ble det 
gått litt mer i dybden 
under temaene 
Klubbenes mål og 
planer, Distriktets 
håndbok, klubbenes 
indre liv og klubbenes 
oppgaver og plikter. 
Etter en times hvil var 
det klart for den tradi-
sjonelle aperitiffen og 
en velsmakende fest-
middag med under-
holdning. 
 

Søndagens program 
åpnet klokken 10.00 
etter en god hotellfro-

 

God stemning under middagen 

Kjartan Rødland 
Tidligere BT red. 
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kost.   

DGE Arild Dale sto for 
åpningen.  Ord for dagen 

hører gjerne med og denne dagen fikk vi presentert festli-
ge ord om «Vestlandet»  fra tidligere BT redaktør og 

«vismann» Kjartan Rødland.  Ordene hans 
bar i seg dype refleksjoner, mye humor 
og tankevekkende teorier. 
Distriktsmøtet ble deretter ledet greit 
igjennom av DG Christin Landmark, før 
Jostein Osnes snakket om AG´ enes rolle 
i D 2250 og DG Jostein By tok for seg 
Norfo sin rolle i Rotary systemet. 
 
Seminaret ble avsluttet av Bjørn Steine – 
president i Arna RK – med et velkom-
men til distriktskonferansen samme 
sted 5.-7. oktober. 
 
Vi som var med kan bare 
avslutte med dette utsagnet..   
 
Vel blåst!  Arna RK. 

 

 

 

 

Fra søndagen distriktsmøte 
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British International School of Stavanger (BISS)  
Interact Club Polio Plus Event 

 
The Interact Club at the British International School of Stavanger completed a very suc-
cessful Polio Plus event in January of this year. Originally scheduled for Friday, December 
18th, the event was postponed due to weather and rescheduled for January 12, 2018. 
 
The Interactors were motivated by Rotary International’s efforts to end Polio, and the op-
portunity to contribute towards the final eradication in the three remaining countries where 
wild polio is still endemic: Nigeria, Afghanistan and Pakistan. 
 
The Rotary Foundation and the Gates Foundation announced in June of 2017 a new $450 
Million effort to aid in finally eliminating this horrific disease from the planet for good. The 
Gates Foundation will match two-to-one, up to US$35 million per year, contribu-
tions to the Rotary Foundation for Polio Plus through 2018. This commitment is to 
close the funding gap to ensure polio eradication efforts do not falter. If polio is allowed to 
rebound, within a decade, more than 200,000 children worldwide could be paralyzed eve-
ry year. 

 

As was shared in the email to the School Community: 

 

Dear Parents, 

 

This year the whole school will be taking part in the Santa Run on Monday 18th December 

in the morning.  

 

We will be raising funds for Polio Awareness…..donated to Polio Plus which is a charity 

supported by our own student INTERACT club and Stavanger International Rotary Club 

(SIRC). The SIRC have agreed to match the amount we raise up to 5000kr and then this 

will be matched by the Gates Foundation. This is a real opportunity for our students to 

take action and make a difference and raise money for a very good cause. 

 

Greatly exceeding their initial goal, the Interact Club raised 13.600 NOK from the school 

community! The SIRC member matching the donations increased the match to 10.000 

NOK so that the total contribution from the fundraiser is 23.600 NOK- with the Gates 

Foundation 2-1 match this means the Interact Club has created an overall contribution of 

70.800 NOK to Polio Plus! 

 

SIRC member and BISS principal Ann Howell and the Interact school sponsor Anita 

Chamberlain provide strong support for the Interact Club, led by motivated and engaged 

students at all levels in the school. 
 
 
Officers: 
President Emma Pattie 
Vice President Maya Ibenfeldt 
Secretary Elise TØnnesen 
Treasurer Edward Hopkins 
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Board: 
Melek Babayeva 
Junior Nabakeke 
Amalia Trummer 
Elouen Lageat-Fourny 
Maya Douglah 
Markus Hess 
Mansukh Kaur 
 
Through this event the members are achieving the goals of Interact, to develop leader-
ship skills while discovering the power of Service Above Self. The Stavanger Internation-
al Rotary Club is proud to sponsor this first ever Interact Club in Norway and to support 
their efforts with SIRC and independently in doing good in the world.  
 
Emily Hole  
artikkelforfatter  
og klubbens Interact kontakt  
 

 

Geir Owe - klubbens president - anbefaler 
enhver klubb som trenger  
et friskt pust å sponse en  

Interact klubb. 
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Klipp fra klubber     

           Rotarymøtet den 15. mars 2018 i Askøy RK 

 
President Lars Juvik ønsket 16 Rotarianere og en gjest velkommen til møtet den 15. mars 
2018.  Gjesten var kveldens foredragsholder, Ola Hiis-Bergh Jr. fra selskapet Lerøy Seafood, 
der han er ansatt som ansvarlig for eksporten av fisk til Sør Europa. 
Presidenten tente så det sedvanlige stearinlyset.  Denne gang ble lyset tent for talentutvik-
lingsprosjektet «ungdommens Melodi Grand Pris» på Kleppestø Ungdomsskole.  Et prosjekt 
klubben støtter også i år med kr. 3.000.- 
 
Så kunne presidenten informere oss om at vår RYLA deltager, Sandra Haugland vil komme i klub-
ben vår den 12. april og fortelle om sine erfaringer på seminaret. 
Ola Hiis-Bergh presenterte seg kort og fortalte at han hadde vært ansatt hos Lerøy i 27 år.  Han 
kunne entusiastisk informere om en lys fremtid for fiske og fiskeeksport og at stadig flere ungdom-
mer velger en utdanning innen feltet fiskeri m.m. 

 
Konsernet Lerøy Seafood 
Group kan spore sine aktivite-
ter tilbake til slutten av 1800-
tallet da fiskerbonden Ole Mik-
kel Lerøen (1879-1966) solgte 
levende fisk på fisketorget i 
Bergen. Lerøen slepte fisken i 
fiskekister etter robåten, en 
rotur på mellom seks og tolv 
timer, alt etter vind- og strøm-
forhold. Aktivitetene til fisker-
bonden utviklet seg gradvis til 
å omfatte detaljutsalg i Bergen, 
omsetning av levende skalldyr 
og en gryende eksportforret-
ning. 

 
 
 

I 1939 etablerte to av hans ansatte, Hallvard Lerøy sr. og Elias Fjeldstad, grossisten og sjømateks-
portøren Hallvard Lerøy AS. Etter hvert investerte selskapet i anlegg for mottak av pelagisk fisk og 
hvitfisk, samt havbruk. Svake resultat og tynn kapitalisering på slutten av 1980-tallet og i starten av 
90-tallet, gjorde at selskapet avviklet mottaksaktivitetene og solgte daværende eierinteresser innen 
havbruk. Dette for å sikre hovedaktiviteten, nemlig grossist - og eksportvirksomheten. 
I 1994 gjennomførte selskapet sin siste kriseemisjon og startet arbeidet med å reetablere en sunn 
forretning. Den gangen ble egenkapitalen verdsatt til 20 millioner kroner før emisjonen på fem mil-
lioner kroner. Vekstmulighetene innenfor havbruk sammenholdt med økte kundekrav, og gjorde at 
konsernets forretningsidé og strategi måtte endres radikalt. 

 

Frem til 1997 var konsernet et familieeid selskap, men i 1997 ble det for første gang gjennomført en 
rettet emisjon mot finansielle investorer. Formålet var å utvikle konsernet gjennom hele verdikjeden, 
og ta del i den kommende konsolideringen av havbruksnæringen. 

 

I juni 2002 ble konsernet notert ved Oslo Børs. Børsnoteringen sikret Lerøy tilgang til kapitalmarke-
det og derved strategisk finansiell handlefrihet. God kapitaltilgang har, sammen med kompetanse, 
vært kritiske faktorer for å utvikle konsernet fra å være en grossist/sjømateksportør til å bli et globalt 
og helintegrert sjømatkonsern slik vi kjenner det i dag. 
 

 Lerøy Seafood Group var i en god posisjon da de i august 2003 kjøpte det som den gangen hadde 
navnet Nye Midnor AS og som i dag utgjør brorparten av Lerøy Midt AS. Konsernet kjøpte opp 
Lerøy Aurora AS i 2005, Fossen AS og resterende aksjer i Hydrotech- Gruppen AS i 2006, Lerøy 
Vest i 2007 gjennom fusjon og tok majoritetsposisjonen i Sjøtroll Havbruk AS i 2010. Oppkjøp og 
deling av Villa Organic ble gjennomført i år 2014. De nevnte selskapene samt en del mindre opp-
kjøp er, sammen med dyktig lokal ledelse, utviklet gjennom organisk vekst til å bli verdens nest 
største produsent av atlantisk laks og ørret. 

 

Løpende har konsernet investert betydelige midler innen bearbeiding av sjømat. I tillegg til å skape 
større produktbredde og tilgang til nye markeder, gir investering i videreforedling større handlings-
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rom for salg av egenprodusert laks og ørret. Satsingen startet for alvor i 2002 gjennom investering 
i røkerikapasitet i Sverige (Lerøy Smøgen).  

 
I 2005 ble det investert i et anlegg for 
bearbeiding av hvitfisk på Bulandet 
(Bulandet Fiskeindustri) for å gi enda 
større produktbredde. I 2006 utvidet 
konsernet anlegget for foredling av 
laks og ørret på Osterøy (Lerøy Fos-
sen). 
 

Det er en økende grad av utflytting 
av produksjon fra Norge til lavkost-
land i industrien, men til tross for det-
te har Lerøy investert betydelige be-
løp i Norge – senest gjennom utbyg-
ging og dobling av kapasiteten ved 
anlegget på Osterøy i 2014. Bearbei-
dingsvirksomheten sysselsetter i dag 
510 personer. Av disse arbeider 176 
personer i Norge. 
I senere år har konsernet investert 
betydelig i fabrikk-kapasitet for å 
kunne være med på å drive 
«revolusjonen» innen distribusjon av 
fersk sjømat. Disse investeringene 
går under betegnelsen «fish-cuts» og 
er bearbeidingsenheter der nærhet til 
konsument er helt sentralt. Distribu-
sjon av fersk sjømat krever kvalitet i 
alle ledd, fleksibilitet, kontinuitet i 
leveranser og høy servicegrad. Kon-
sernet har i dag en rekke «fish-cuts» 
i store deler av Europa og selger til 
mer enn 70 ulike land. 
 

Selskapet vokser fortsatt og har nå 
fabrikker nær sagt over hele verden.  
I Norge har de 6 selskaper.  Bare i 
Spania har de tre fabrikker – i Mad-
rid, Barcelona og Valencia.   
Et produktfelt som har betydd mye i 
de senere år er japanske Sushi ret-
ter.  Nevnes må og Baccalao, som er 

kjempestort blant annet i Portugal. 
 
I dag er trenden at folk ikke vil bruke tid på å lage mat selv og kjøper derfor heller ferdigprodukter.  
Noe som driver Lerø til ytterligere produktutvikling. 
Lerø er opptatt av bærekfraftig utvikling og samarbeider blant annet med Belona om ren, fornybar 
energi. 
 
Mot slutten av møtet fikk Ola sin velfortjente Rotary-pose og applaus før presidenten avslutte med 
ord for dagen. 
 
Per Ove 
ref. 
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PDG Egil Eikanger hadde nylig stor åremålsdag.  På dagen fikk han 
gaver av mange, men en skilte seg ut.  Giveren hadde nemlig glemt 
å skrive hvem gaven var fra.  Nå vil Egil  gjerne takke og ber giveren 
om å ta kontakt 
 
 
Gaven var en konvolutt inneholdende kr. 500.– til «noe godt» fra 
Vinmonopolet. 
 
 

HVEM GAV EGIL EIKANGER GAVE TIL HANS STORE DAG 
 

Uten å legge igjen navn 

 

Er du giveren så ta kontakt med 
Egil.  Han vil gjerne  

takke for gaven. 


