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Vellykket PETS på Solstrand 

 
Helgen 4. – 6. mars ble den årlige treningssamlingen (PETS) for innkommende presi-
denter og sekretærer gjennomført.  I flotte omgivelser og på et av landets fineste og 
mest positivt omtalte hoteller, ble seminaret gjennomført i regi av OS Rotary Klubb.   
Distriktets tilreisende delegater og en del ledsagere ble tatt i mot i resepsjonsområ-
det av tidligere guvernør Tore Rogne, som ved denne anledning også opptrådte som 
fungerende OG innkommende president for arrangørklubben.   

Fredag ettermiddag ble, etter et styremøte, brukt til motivasjonsseminar for distriktsrådet.  
Under ledelse av PDG Fred Schwabe Hansen (Risør RK) ble ulike sider av arbeidet med 
ledelse av distrikt og klubber diskutert.  Delegatene ankom utover kvelden og ble innkvartert 
før en felles middag.   

 
Lørdag var det offisiell åpning i plenumsrommet 
som vanligvis benyttes av Solstrandkursene. 
Tore Rogne hilste  fra vertskapet og Tore Rykkel 
som innkommende guvernør.  Innkommende gu-
vernør fortsatte med føringer for kommende Ro-
taryår basert blant annet på innkommende RI 
presidents tema for året.  Også guvernør Jostein 
By hilste forsamlingen 
 
Basert på et konsept utviklet noen år (2011) tilba-
ke som distriktets mal for gjennomføring av 
PETS, Ble så delegatene inndelt i grupper og for-
delt på tema.  Mens foredragsholderne holdt seg i 
et fast tildelt rom, vandret delegatene fra stasjon 
til nytt stasjon gjennom dagen.   
 

De ulike temaene er valgt av bl.a. tidligere guver-
nører og basert på grundige erfaringer av hva 
som bør gjennomføres av opplæring på en  

 

PETS 

PDG Tore Rogne ønsket velkommen 
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1. PRESIDENTENS OPPGAVER 
2. MEDLEMSUTVIKLING 
3. SERVICEPROSJEKTER 
4. THE ROTARY FOUNDATION 
5. KOMMUNIKASJON 
6. DISTRIKTSPROGRAM UNGE 

 
De seks gruppene 
vandret etter 45 minut-
ter videre til nytt tema 
og nye 45 minutter.  I 
pausene vanket det for-
friskninger og man kun-
ne ta en til på de to ut-
stillingene i torgområ-
det.  Så var det til for plenumsøkt der 
temaet var Rotary i samarbeid før en 
kort oppsummering av dagen.  Mot 
slutten ble det også gjennomført en 
egen samling for presidenter og 
AG´er og for innkommende sekretæ-
rer og distrikts sekretær. 
Kvelden var avsatt til felles middag 
med underholdning. 
 

Søndag ble det gjennomført distrikts-
møte og informert om klubbenes 
samvirke med distriktet og med  
Rotary International. 
 

En vel gjennomført PETS! På utstillingen: Helge Skogstrand, Eli Lexander og Bjørn Westfoss Larsen 

Fra undervisningen  
i 6 grupper 
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«Good Hope Village» - hjem og skole for  
foreldreløse barn i Kenya   

 
 

Bryne Rotary har Wiggo Erichsen som medlem i klubben. Wiggo og noen av hans venner tok i 
2002 initiativet til å bidra stort i Nairobi, Kenya, ved å investere i en helt ny «landsby» for for-
eldreløse barn.  
Wiggo traff ved en tilfeldighet en gammel ungdoms venn, Bjørnar Heimstad, på en reise. De 
hadde ikke truffet hverandre på flere år. Bjørnar driver International Gospel Mission (IGM) med 
base i Nordkjosbotn i Troms. IGM hadde gjennom flere år vært engasjert i prosjekt for å hjelpe 
og ta seg av foreldreløse barn, bl.a. i Nairobi.  
Wiggo var i sin tid gründer av Europris, som han hadde solgt. Han og kona Wenche diskuterte 
hvordan de kunne bruke sine muligheter til å hjelpe mennesker i nød. Etter samtalen med 
Bjørnar ble de enige om at de ville satse på Bjørnar sitt prosjekt.  

Wiggo fikk med seg flere lokale kjenninger fra Jæren og Stavanger regionen etter å ha presentert 
sine tanker for hvordan de kunne bidra til et prosjekt som kunne sørge for omsorg, utdannelse og 
livsglede til mange barn som var foreldreløse. Good Hope var etablert med et mindre barnehjem og 
skole i Nairobi. De nye partnerne kjøpte et stort landområde et stykke utenfor Nairobi by, der det ville 
være plass til å bygge en hel «landsby» for disse barna, deres omsorgspersoner og lærerne som 

skulle drive skolen.  
 

Det var en gjeng med handlingsdyktige personer, de fleste av dem Ro-
tarianere, som bestemte seg for en utviklings- og utbyggingsplan. Disse 
planene kom hurtig over fra idé til handling og arbeidet med bygging 
startet i 2008.  
 

Møyfrid H. Hoff som også er medlem i Bryne Rotary fikk høre om dette 
prosjektet og ble glødende interessert. Hun skulle ha jubileum for sin 
bedrift, en større frisørforretning på Bryne, og spurte i den anledning 
sine ansatte hva de kunne tenke seg som gave til jubileet. Møyfrid had-
de entusiastisk fortalt sine ansatte om Good Hope. Svaret fra de ansat-
te var et de ikke ville ha noen gaver. Tvert imot. De ville selv gi en gave 
fra seg i form av bidrag til Good Hope.  

Møyfrid, som var medlem av TRF komiteen, spurte om klubben kunne 
ha lyst til å være delaktig i et program til inntekt for Good Hope. Svaret 

 

Sigve Erland  

Bilde fra åpningen av Good Hope i 2009 der det da var investert 10 mill. kroner  
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var positivt. Frisørene laget så på dugnad en flott mannekeng oppvisning som skulle være en del av 
jubileumsfeiringen deres.  
 
Bryne kirke gav tillatelse til fremføringen av programmet i kirken. Dette ble starten på  
Bryne Rotary sitt engasjement for dette flotte prosjektet. Etter mannekeng oppvisningen var det mid-
dag på Jæren Hotell der Bryne Rotary Klubb holder sine møter.  
 
TRF komiteen i klubben tok etterpå en diskusjon om hvilke prosjekt klubben skulle satse på i forhold 
til å kunne yte noe for våre medmennesker som trenger hjelp og støtte. Med bakgrunn i at Wiggo er 
medlem i klubben og dette prosjektet var midt i blinken for hva vi kunne tenke oss.  

Klubben ble derfor anbefalt å starte et langsiktig klubbprosjekt med formål å samle midler til utbyg-
ging av den nye landsbyen utenfor Nairobi. Med Wiggo som drivkraft vil klubben kunne følge utvik-
lingen fra år til år. Og vi er trygge på at midlene går uavkortet og rett til formålet. 
 
Noen fakta om Good Hope i Nairobi: 
De fikk i 2013 etablert samarbeid med SOS Barnebyer for å få hjelp til å utdanne kvalifisert perso-
nell til å drive Good Hope. 
 
Antall barn  som gikk på videregående skole var i 
2014 140.  
De fikk samme år 15 barn i alderen 2 – 5 år, som 
er Maseier. 
Elevtallet er i 2016 i alt 150. 
De har i perioden uteksaminert 200 personer. 
Blant disse har noen nådd langt og har gode stil-
linger i både næringslivet og i det offentlige. 
 

Landsbyen er etablert som en stiftelse som er 
registrert i Norge slik at de ikke kan få noen inn-
blanding fra lokalt hold med tanke på drift og for-
valtning av midler. 
 
Bryne Rotary sin innsats så langt: 
Bryne Rotary klubb har disse årene bidratt med betydelige midler samlet inn på flere måter. 
I 2013 arrangerte vi konsert i den flotte Frøyland-Orstad kirken som også er spesialbygget for store 
konsert arrangement. Dette var et samarbeid mellom Bryne Rotary og Frøyland-Orstad kirken. All 
innsats var dugnadsbasert. 
 
Aktivitet 2015 til inntekt for Good Hope Village: 
I hovedsak salg av 17. mai sløyfer.  
Klubben var også medarrangør av konsert i Orstad Kyrkje der artisten Hans Inge Fagervik med sitt 
band hadde konsert. Hele inntekten gikk til Good Hope. Artistene stilte på dugnad. 
 

 

Alle bidragsyterne blir takket av Sigve Erland  

Her utvikles både kunnskap, livsglede og mestring 
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Voss og Dale Rotaryklubber på bedriftsbesøk     

Mange barn fikk sko og klær fra Askøy RK og sponsorer 

                                                     
Mandag 29.februar gjesta Voss Rotary Klubb Dale Rotary Klubb, og saman var me på 

besøk hjå Pallegrossisten på Dale. Vi var 14 medlemar frå Voss og 11 frå Dale. 
Fabrikkeigar Rolf Hagebø ynskte oss velkomen til den nye robot- og datastyrte  

fabrikken sin. Han viste oss rundt mens han demonstrerte kva robotar og truckar 
kunne utføra av arbeid programmert inn i datamaskiner. Hagebø er busett på Os-

terøy, og han fortalde at han kunne sitja heime på kontoret sitt og styra heile produk-
sjonen derifrå, om nødvendig. Men han har 11 mann i arbeid tilsaman i Palle-

grossisten og Brikettfabrikken, som held til i underetasjen i bygget. 

 

Rolf Hagebø har satsa 34 millionar kroner på robot- og datastyring 
av pallefabrikken sin, og det var virkelig imponerende å sjå kår leis 
alt verka. Her var omtrent ikke støy, det var utrulig reint og støvfritt 
rundt oss, og best av alt i dysse miljøtider: her var ikke avfall, ingen 
ting gjekk til spille. Paller som ikke vart godkjenne av robåtene, og 
vart sorterte ut, gjekk til brikettproduksjonen i underetasjen. Ein mil-
jøpris verdig ,var me alle enige i. 
 

For omlag eit år sidan var også Voss -og Dale RK på besøk hjå 
Pallegrossisten, men då stod mykje arbeid att. Det var imponeran-
de å sjå bedrifta ferdig med robotar og truckar i aktivitet. 
 

Fabrikklokala til Hagebø er ein del av dei gamle industrilokala til 
Dale Fabrikker. Veka før me var på besøk, opna Hagebø fabrikken 
offisielt med næringsminister Monica Meland i spissen for ca.100 
gjestar.  Eg siterer Vaksdal Posten sitt sitat frå Monica Meland etter 
omvisninga i Pallegrossisten si robotiserte verden: "Dette er frem-
tidsretta.  Bedrifter som dette vert viktige for å ta heim att til landet 
vårt tapt industriproduksjon.  Å få oppleva ei slik reindustrialisering i 
dette huset med slik stolt industrihistorie er utruleg flott. Bygt på 
nytenking, digitalisering, automatisering og robotisering, skapar ein 
her nye arbeidsplassar. Ikkje så mange som før her på Dale, langt i 
frå, men viktige arbeidsplassar. Slik tankegang og slik jobbing har 
vår fulle støtte, sa statsråden til ein svært så fornøyd Hagebø".  
 

 

Interesserte rotarianere 
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Klipp fra klubber     

 

..med sko for første gang 

Me var alle mektig imponerte. 
Etter omvisninga samla me oss på pause-
rommet til Pallegrossisten der det var hø-
ve til å stilla spørsmål. Det vart servert 
kaffi og kringle mens praten gjekk både 
om det me hadde sett, og andre tema. 
Det var mange som hadde noko å spørja 
om, og Hagebø svara villig vekk på sin 
alltid positive og velvillige måte. 
 

Dale RK og Voss  RK har også eit skule-
prosjekt i Ghana saman der, Rolf Hagebø 

er kontaktpersonen vår. Me har betalt grunnskuleutdanning for 4 elevar der nede. No har 
den eldste, som er ei jente, starta på High School, og klubbane er samde om å fortsetja å 
betala også for desse skuleåra.  Hagebø har bunadsfabrikk i Ghana, og har full kontroll 
med at alt går rett for seg. Han ,kona Sølvi og dottera Tatjana hadde nettopp vore der nede. 
Dei hadde med rapport og ferske bilete av elevane og skulen. Det er veldig godt å sjå at 
støtta frå Voss og Dale gjer ein stor forskjell for desse borna. 
 

Kvelden og tida gjekk fort og me måtte slutta av for denne gongen. Men kanskje vert det ny 
tur seinare?  Den kreative og motige Hagebø sysla med fleire planar for framtida. Me takka 
han hjarteleg for ein interessant og hyggjeleg kveld, og ynskte han all mulig lukka til i framti-
da. 
 

Ref.  
Asfrid Brunborg Benevoli 

President Dale Rotary Klubb. 

 

                                        Sivilforsvaret - Når det virkelig gjelder  

 

Fungerende distriktssjef for Hordaland Sivilforsvarsdistrikt Eivind Hovden var 
foredragsholder på siste møte i Bergenhus 9.mars 2016. Mange tror at sivilfor-
svaret er en del av forsvaret, men det ligger som politiet under Justisdeparte-
mentet. 
 

Sivilforsvaret i Hordaland har sitt hovedkontor på Midttun i Bergen. For tiden 
har de et mannskap på 535, men har anledning til å ha 627. De har 12 fast 

ansatte. Resten innkalles ved behov. Sidan 1. september 2003 er Sivilforsvaret underlagt Direktora-
tet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB), med hovedkontor i Tønsberg.Sivilforsvaret er en vik-
tig aktør i samfunnssikkerhetsarbeidet i det daglige og når uønskede hendelser inntreffer. Sivilfor-
svaret ivaretar også befolkningens behov for beskyttelse i tilfelle krig og er beskyttet etter Geneve-
konvensjonen. 
 

Oppgaver for Sivilforsvaret: 
 

- har kompetanse, er organisert og utstyrt for å gi operativ støtte til nød- og beredskaps-etatene 
- gir opplæring innen beredskap og redning for egne mannskaper og andre beredskapsaktører 
- inngår i atomulykkesberedskapen, og utgjør en viktig del av landets målenettverk 
- driver en landsomfattende tjeneste for varsling av befolkningen ved overhengende fare 
- ivaretar viktige oppgaver i tilfelle krig  
- forvalter på vegne av DSB konsepter for hjelpearbeid ved humanitære katastrofer i andre land 

Hovden pekte på at det har vært en sterk reduksjon i antall mannskaper de siste årene og det er 
halvert i løpet av 15 år. Det er foreslått en ytterligere reduksjon, som ennå 
ikke er vedtatt. Dette kan bety en ytterligere sentralisering av Sivilforsvarets 
geografiske dekning og vil være utfordrende hvis man skal opprettholde en 
responstid på 1 time. 

Mer om Sivilforsvarets på denne hjemmesiden:  
http://www.sivilforsvaret.no/Distrikter/Hordaland/Om-distriktet/ 

 

 

 

Fra et møte i Bergenhus Rotary Klubb 

Eivind Hovden  
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Hvordan skal vi organisere og administrere Rotaryklubben? 

 Til årets Council on Legislation (CoL) – Lovråd – er det bl.a. kommet inn 9 forslag som 
angår administrasjon av en Rotaryklubb – d.v.s. forslag til endringer i Klublovene  
(= Standard Rotary Club Constitution ). Klublovene gjelder for samtlige Rotaryklubber og 
kan bare endres av Lovrådet (CoL). 
 

Disse 9 forslagene omhandler områdene: 
1. Krav om at det utsendes skriftlig referater fra alle styre-

møter inne 60 dager. 

2. Forslag om at klubbens kasserer skal være styremedlem. 

3. Forslag om at også innkommende sekretær skal være 

styremedlem. 

4. At «president nominee»* skal være styremedlem. 

5. Standardisering av klubbkomiteer: 

Administrasjon, Medlemskap, PR (Public Relation), Rotary Foundation, Servise pro-
sjekter og andre komiteer ved behov. 

6. Innføre en ny artikkel med overskrift: Formål. 

«Denne klubbs formål er å virkeliggjøre Rotarys formål (The Object of Rotary), gjen-
nomføre serviseprosjekter rotfestet i våre 5 avenyer til servise, bidra til fremme av 

Rotarys formål ved å styrke medlemsbasen, støtte Rotaryfondet (The Rotary Foun-
dation) og utvikle ledere ut over klubben.» (Egen omtrentlig oversettelse). 

7. Fjerne muligheten for å kreve ekstra avgift ved opptak i klubben. 

8. Innhold som i forslag 7. 

9. Opptaksavgift skal bortfalle når et familiemedlem av et klubbmedlem blir opptatt i 

klubben. 

Overordnet kan det sies mye om hvert enkelt av disse forslagene, men jeg ønsker å stille 
spørsmålene:  

· Trenger vi disse presiseringene eller tilleggene i våre Klubblover?  

· Kan ikke denne type presiseringer med fordel overlates til den enkelte klubb og 
overføres til Klubbforskriftene? 

Fra min side er dette ment som en påminnelse til samtlige klubber om å vurdere å utarbei-
de forslag til forenklinger i klubblovene eller lover og forskrifter for RI med tanke på å for-
bedre og forenkle administrasjonen av en Rotaryklubb! 
 
Det overordnede spørsmål er: Hvorledes burde klubbens lover og forskrifter utformes for 
å gi nødvendige retningslinjer, samtidig som de i innhold blir så enkle at samtlige av klub-
bens medlemmer forstår og kjenner dem? 
Lykke til med arbeidet i din klubb! 
 
Selv vil jeg på prinsipielt grunnlag anbefale at de fleste forslagen ikke vedtas, samt  
promotere tanken om å overlate så meget som mulig av organiseringen av en Rotary-
klubb til klubben selv. Et flertall av klubbens medlemmer er jo eller har vært ledere! 
 
Jeg er beredt til å hjelpe klubber som ønsker å fremme forslag. 

                                                                    

        Carl Lewin 
                                                 PDG – Distriktets CoL representant  

 

 

 

Carl Lewin 
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Presidenten åpnet møtet i kjent stil med takknemlige lovord til alle som 
hadde bidratt og skulle bidra til en ny og verdifullt samling av gode rota-
rymedlemmer. Det var uvanlig godt fremmøte, noe som trolig skyldtes 
forventninger til kveldens program - Skude Øl v/brødrene Olsen. Jan Olav 
hadde til og med tatt med sønnen Einar!   
 

De fremmøtte ble behørig ønsket velkommen, spesielt foredragsholder Kristian 
Eriksen. Vi sang «Här ar gudagott att vara» og alle gjorde sitt beste! Vi klappet 
for Odd Fjeldkårstad som hadde fylt 42 år og Hans Gunvald Hop som hadde 
hatt 70 års jubileum siden sist vi var sammen. Presidenten formidlet invitasjon 
til leirdueskyting hos Karmøy Jeger og Fisk onsdag 30. mars kl. 17.  

 
 

- Det bor nok en leirdue i de fleste av oss fordi majoriteten av de fremmøtte ønsket å være med!   
 

Bjarne Arnesen bidro med sin «liten bit Rotary» og da lærte vi hvordan vi skal forholde oss når vi 
er forhindret i å gjennomføre våre tildelte møteplikter. Vi fikk også med oss at det er lenge siden 
pianoet var stemt.   
 

Kveldens foredragsholder hadde rigget en flott komposisjon av 3 ulike øltyper, hele 15 flasker i ulik 
størrelse.  

Endelig kom Kristian i gang. Han fortalte om 
sin interesse for hjemmebrygging av øl.  
Dette førte til at en av kompanjongene fikk 
smake disse «edle dråper».  
 

Dette ble begynnelsen på Skudenes Bryggeri, 
som så dagen lys i 2015. Fra januar i år har 
bryggeriet fått tillatelse til å selge sine produk-
ter fra eget utsalg i Skudeneshavn. Alkohols-
tyrken kan ikke overstige 4,7 % fra dette ut-
salg.   
 

Det er enkelt å produsere øl og det trengs kun 
malt fra byggkorn, humle, gjær og vann.  
 

Ulike grunnstoff og blandingsforhold gir ulik 
smak og karakter på ølet som normalt er fer-
dig etter ca. 4 uker. Produksjonen er for tiden i 
liten skala og det produseres kun 200 liter om 

gangen.  

 

Bryggeriet har nå lagringskapasitet for 1 600 liter. Det foreligger planer om å produsere sterkere øl 
for salg gjennom Vinmonopolet.  De er fire eiere av bryggeriet og ingen av disse tar ut lønn. Det 
som skapes går til investering i nytt utstyr og det arbeides mot et produksjonsnivå hvor det er mu-
lig å ha en ansatt på full tid.   
 
 

Etter hvert ble det god stemning med prøvesmaking av «Styrbord», «Babord» og «Fyrtårn». Det 
ble registrert godlyder fra en aktiv forsamling som hadde mange spørsmål til kveldens tema. Det 
ble signalisert en viss trafikkøkning mellom Skudenes havn og Kopervik langs «austrevegen» lør-
dagene fremover mellom kl. 10 og 14.   
 
 
Forsamlingen klappet to ganger og presidenten overrakte foredragsholderen «gode saker».  
Deretter rundet han av et vellykket møte i verdige former og forsamlingen klappet igjen.   

  

Klipp fra klubber     

Kortreist øl er spennende 
 

Fra et møte i Kopervik Rotary Klubb 

 

 

Terje Kjergård Pres. 
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Klipp fra klubber     

 
President Per Ove åpnet møtet.  Han valgte å tenne lys 
for håpet om fred i midt-Østen. 
 

Han introduserte raskt vår foredragsholder Fredrik 
Græsvik; som har en lang karriere innen reportasjevirk-
somhet i TV2 og NRK. Han er utdannet statsviter og 
journalist, og har skrevet boken «Evig krig» som om-
handler krigene i Palestina/Israel og uroen i området. 
Han er også programleder i TV-programmet «Til bords 
med fienden». 
 

Græsvik innledet med å si at staten Israel utførte hand-
linger Palestina som ikke kan godtas. Nordmenns støtte 
til Israel har vart i mange år, men flere og flere ser nå at 
dette kan gå på bekostning av palestinernes behov. Han 
mente at en tostatsløsning var ønsket av veldig mange 
israelere. Han mente at en løsning av konflikten bare er 

mulig ved at fredsavtaler blir påtvunget partene. 
 
Osloavtalen 

Etter Oslo-avtalen i -93 trodde mange at der var mulighet for fred, men det viste seg at 
staten Israel fortsatte med terrorvirksomhet for å få palestinerne til å flytte til andre land i 
nærheten – spesielt Jordan. Det største problemet ved en eventuell fredsforhandling vil 
være Jerusalem, her står partene så diamentralt mot hverandre, at det er vanskelig å se 
at det noen gang kan være mulig å komme til enighet om deling av de mange hellige ste-
dene i byen. 
 

Akkurat nå er en ny intifada (opprør) på gang. Unge palestinere ser at de ikke har noe 
håp om en fredelig løsning på konfliktene – og de tyr til voldelige metoder for å bli hørt.  

 

Hindret 

Græsvik mente at palestinerne ikke har vært i stand til å påføre Israel noen særlig alvorli-
ge angrep de siste årene. 
De blir derimot i stor grad hindret i å drive landbruk og å fiske i havet utenfor Gazastripen. 
 

Græsvik rundet av med å si at de som reportere fra Palestina/Israel, ofte fikk beskyldning-
er om at de var partiske i sin beskrivelse av situasjonene. Han mente at ingen som rap-
porterer direkte fra utførte krigshandlinger kan være objektive i de 60 til 90 minuttene et 
TV-innslag varer, men at rapporter fra begge sider av konfliktene skal bidra til en balanse.  
 

Sikkerhet 

Han kom også inn på de sikkerhetsmessige problemene fotografer og reportere hadde 
under slike farlige oppdrag, og hvor viktig det hadde vært for ham at han hadde første-
hjelpsopplæring. Dette kom til stor nytte under angrepet på hotell Serana i Kabul i Afgha-
nistan hvor en kollega ble drept og flere andre ble såret. 
 

Til slutt nevnte han at han allerede på lørdag skulle til Irak for å lage en reportasje fra  
krigen mot IS. 
 

Helge Skogstrand/referent 

Evig krig 
TV2 reporter Fredrik Græsvik i Askøy Rotary Klubb 
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19-åringen Renz frå California susar på stive bein 
ned bratthenget i Nesbyen Alpinsenter – og jublar. 
 

                                                                                                                                    ARNE O. LINDAHL aol@hallingdolen.no  
 
Julia frå Australia blir derimot sendt ein tur innom barnebakken for å lære å stoppe på ski. Ho 
køyrde altfor fort.  
– Det er moro å drive med dette, elles hadde eg ikkje gjort det, seier Jan Haraldseth, som held 
orden på det meste i dei sju dagane Nesbyen Rotaryklubbs vintercamp for utvekslings-studentar 
blir arrangert. Og det gjorde han for 16. gong i år, like mange år som klubben i Nesbyen har teke 
imot studentar frå heile verda.  
 
– I år er det 23 studentar frå ti nasjonar, seier Haraldseth. 
 
Internasjonalt Derfor køyrer 16-åringane Julia Ortiz frå Australia og Julie Pardini 
frå Frankrike saman i heisen på Nesbyen Alpinsenter torsdag føremiddag, og der-
for køyrer 19-åringen Rentz Esteller frå USA på slalåmski noko han aldri hadde 
gjort før han kom til Norge i sommar – og til Gol.  
Ungdommane skal lære å stå på ski i eit land som er eksotisk for mange av dei, og 
dei skal samtidig bli kjent med kvarandre. Dette er internasjonalt arbeid i praksis. 
 
Fekk ideen  
Men det hadde ikkje vorte nokon vintercamp utan initiativet som Jan Haraldseth tok 
for 16 år sidan. Han hadde vore såkalla korrespondent i Rotary, det er ein som er med i utveks-
lingsprogrammet deira. Haraldseth fekk ansvaret for Latin-Ame 
rika. Vinteren var dårleg, men ikkje i Nes då ideen om ein vintercamp dukka opp. Sida den gongen 
har utanlandske ungdommar kome frå heile landet for å vere med. I år deltek det utvekslingsstu-
dentar frå Vadsø i nord til Grimstad i sør.  – Vintercampen er ein årleg dugnad i klubben. Klubb-
medlemmer er instruktørar, nokon tek av ferien for å vere med, seier Haraldseth. 
 

Knall og fall  
Han ordnar reisa til Nesbyen, legg opp programmet og sørger for at skiutstyret og alt som trengst 
er på plass. Studentane bur i hytter på Nystølen, midt i fjellparadiset. Og på desse få dagane skal 
dei lære å gå på ski. Fredag var siste dagen. Då venta ein fjelltur til Åkrefjell. Det kan vere utford-
rande nok for ein nybegynnar. Undervegs var det matkvil med kakao og bål.    
– Det er mykje knall og fall. Dei fleste begynner på null. Det er første gongen dei har på seg ski. I 
alpinbakken begynner me med ploging – i barnebakken, seier Haraldseth.  
 

Tanken med denne samlinga er å gi kunnskap om norsk vinter og friluftsliv i skog og fjell. – Rett og 
slett gi dei eit innblikk i norsk kultur, og utvikle skiferdigheiter som kan gi deg  
glede. Dei er ivrige og dei lærer fort. Når dagen er slutt, er dei slitne, smiler han fornøgd.  
Skal mimre I juni skal studentane på norgestur. Då stikk dei innom Nesbyen – for å mimre.  

– Det er så roleg her, og folk er så hyggelege, seier Julia frå Melbourne som aldri hadde gått på 
ski og knapt teke på snø før. For Renz Esteller frå California var ikkje snøen ei ny oppleving. Han 
er utplassert på Gol, han går på vidaregåande skule, pratar og forstår norsk og har lært seg å gå 
og køyre på ski.  
 

– Eg vil vere her lenger, seier Rentz, og stortrivst.  
 

Neste år kjem det nye ungdommar til Nes for å ta dei aller første stavtaka.  
For Haraldseth og Co gir seg ikkje.!!! 

Forbrødring på ski  
Internasjonalt ungdomsarbeid i Nesfjellet 

Camp for 16. gong 
 

Primus motor 
Jan Haraldseth 

Foto: Facebook 
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                      Ålgård Rotary Klubb 

 
Vi var 12 personer som hadde funnet veien til bilmuseet på Reevegen 36, Bryne.  
Eier og omviser var Hesje og kona hadde skaffet til veie kake og kaffe. 
Samlingen hadde som hovedtema Engelske håndlagte biler med sjel. Bilene var 
plassert på to store verkstad gulver; kjeller og første etasje. 
 
Austin Martin har en historie som går tilbake til 1914. Selskapet produserer sportsbiler og 
luksusbiler og er blitt brukt i mange Jams Bond filmer som Austin Martin DB-4 serie 4 
Vantage 1962 som ble brukt i filmen Goldfinger. 
 

Jaguar er et annet bilmerke basert på engelsk design og håndverk. Bedriften startet som 
SS Cars Ltd i 1922. Navnet ble Jaguar i 1945. Eies i dag av et indisk selskap Tata Mo-
tors. Bilen er bygget for å vise oppsikt. Antall hestekrefter ligger mellom 300 til 500 alt et-
ter modell. Prisen starter på 1,5mill kr og stiger raskt. Også et bilmerke som er blitt benyt-
tet i engelske filmer for å vise engelsk storhet. 

 

Mini er markedsført både som Morris Mini og 
Austin Mini. Dette er en billig sportslig kultbil 
for ungdom med lav tilgang på økonomiske 
midler. Minien hadde sin storhetstid mellom 
1959 – 2000. Vi fikk også her se flere modeller. 
 

Morgan Motor Company etablert i 1912. Pro-
duserte først trehjulet moped/ bil. Fra 1936 
produsent av bil som betegnes som 4/4 som 
betyr 4 sylindere og fire hjul. Bilen har ramme 
av bøk og bygges på bestilling. Et ekte hånd-
verk. 10 biler pr uke og ca 1 års ventetid. Bilen 
er en kultbil for voksne. 
 

Av annet man la merke til var en lastebil fra 
1927. Understell og motor ble innkjøp mens 
lasteplan og styrehus ble laget her hjemme. En 
VW fra 1961, en Think norsk elbil fra 1990. Vi-
dere en eldre BMW pluss masse annet. Her 
oppgår vel forsikringsverdien til titalls millioner 
kroner.  
 

Heskje som har mye slekt i Gjesdal fikk over-
rakt boken vår av presidenten som takk for at 
vi fikk komme og for all informasjon og bevert-
ning vi fikk. 

 
Referat ved PBØ 
 

 

Klipp fra klubber 

 

Mye nostalgi her 


