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Hilsen fra Guvernøren
Først av alt vil jeg, som ny og nylig påtroppet guvernør for
D2250, få takke min forgjenger for et godt gjennomført år. IPDG
Christin Sagen Landmark har videreført det gode arbeidet som
har vært gjort i D2250 de siste årene og jeg er takknemlig for at
hun har sørget for at jeg overtar ansvaret for en organisasjon
som er meget velfungerende. Det gir meg visshet om at jobben
min er forutsigbar. IPDG Christin har også i sitt guvernør år fått
fullført de 2 første Global Grants i distriktsregi i D2250. Dette
gjelder 10.000 Happy Birthdays by Rotary – som skulle være
velkjent for alle rotarianere i Distriktet. Prosjektet har gått over
flere år og er altså endelig i havn. Ett i Zambia og ett i Malawi.
2.september startet jeg min besøksrunde i klubbene – den delen av oppdraget jeg har
sett mest fram til. Første uke hadde jeg svært positive, interessante og lærerike møter
med klubbene i Torgalmenning, Sotra, Askøy og Bergenhus. Siden er dette fulgt opp av
besøk i Bergen, Bergen-Vest, Åsane, Os og Voss. Disse turneukene styrker forventningen
min om en spennende og lærerik høst og vår – i møte med
mange positive, engasjerte og
aktive Rotaryvenner.
I tillegg har jeg tidligere i august
hatt æren av å representere
D2250 på Amerikafest på
Karmøy – et arrangement i forbindelse med Fiskeridagene,
der Karmøy Vest RK var mitt
vertskap. Dette var storstilt og
fremfor alt interessant og hyggelig.
Fra møte i OS RK. Foto: DG Tore Rykkel
Som guvernør bruker jeg min
taletid i klubbmøtene på å snakke om og bringe videre fra RI-President Barry Rassin: Medlems- og klubbutvikling, Ungdomsarbeid, TRF, samt PR og kommunikasjon.
Jeg nevner RI sine tre strategier: 1) støtte og styrke klubbene, 2) fokusere på og øke den
humanitære innsatsen, 3) styrke Rotary sitt omdømme i befolkningen med klubben sine
egne mål og planer, stå sentralt i samtalen med den enkelte klubb. Jeg kommer på besøk
først og fremt for å «hei» på dere. Oppmuntre, inspirere og støtte dere i klubbarbeidet.
Det nærmer seg også Distriktskonferansen på Hotel Fleischer’s Voss, den 05. –
07.10.2018 – med temaet «Arbeid, Miljø, i Fred og forståelse». Mange av dere er i ferd
med å pakke kofferten for å besøke oss der. Det er fullt mulig å etteranmelde sin deltagelse, og for de som bor nærmest vil jeg anbefale ‘Dag pakke’ som inkluderer alle foredrag,
men er uten middagen. Vi tror vi har truffet godt med programmet, hvilket vi har fått gode
tilbakemeldinger på. Jeg ønsker min klubb, Arna RK, lykke til med arrangementet – og
ALLE rotarianere VELKOMMEN TIL DISTRIKTSKONFERANSEN 2018 på VOSS.
September er måneden med temaet «Basic Education and Literacy Month». Oversatt er
dette måneden som er viet framheving av lese- og skrivekunnskap i verden i dag. I dette
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begrepet ligger også kampen mot analfabetisme og manglende grunnopplæring i verden i
dag. Sett i perspektiv av Rotary sine seks fokusområder for humanitær hjelp, er dette et
sentralt grunnlag for utvikling. Det er viktig å ha dette også i våre tanker når vi velger ut
prosjekter vi ønsker å delta i. I ‘My Rotary’ finner en flere artikler om dette temaet og råd
om utvikling av prosjekt – bruk søkeordet Literacy. En studie om dette temaet i My Rotary
kan anbefales, - det er interessant, tankevekkende og lærerikt.
Vi nærmer oss også Convention i Hamburg 2019. Her det anledning til å oppleve Rotary
og RI Convention i sin storhet! En ordentlig happening. 01. – 05.06.2019 blir det Hamburg
sin tur til å arrangere, og i og med at det er så nært og i Europa kan vi vente stor deltagelse fra Norge. Besøk arrangørens hjemmeside, meld deg gjerne på, det er en «early bird»
- påmelding fram til 01.12.18. etter denne dato blir det dyrere jo nærmere vi kommer selve
Convention.
Med vennlig hilsen
Arild Dale
Distrikts guvernør 2018/19
D2250

Fra guvernørskiftet i Arna
Rotary Klubb sine lokaler i
juni
Alle foto: POA
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RAPPORT FRA REISE TIL KENYA
Lovende samarbeid på tvers av land og kontinenter.
Eli Lexander og Helge Skogstrand fra Askøy Rotary Klubb reiste til Kenya for få
uker siden. Det ble en spennende reise, og hensikten var:
1. Undersøke mulighet for et nytt «Happy Birthdays» Rotary prosjekt i Kenya
2. Opprette kontakter og ha møter med sentrale aktører som del av dette arbeidet.
Bakgrunn
I desember 2017 arrangerte Askøy og Sotra Rotary klubber et kurs i konseptet «10 000
Happy Birthdays» (HMS: Help Mothers Survive og HBB: Help Babies Breath) for 22 fødselshjelpere fra Soin/Sigowet Sub-County vest i Kenya. Kurset var meget vellykket og vi
har skrevet om dette i tidligere nummer av Rotary Vest. Interessen for fortsatt trening er
stor og treningsutstyr og medisinsk utstyr innkjøpt finnes nå på Sigowet Sub-County Hospital.
MoH (Minister of
Health) i området
var tilstede på kurset og ble kjent
med opplegget.
Rotary Distrikt
2250 har «Happy
Birthdays prosjekt”
som et satsingsområde i samarbeid med Lærdal
Medikal’s avdeling
for Global Health.
To store GG prosjekt er i gang i
Prosjektleder Tom Omondi Okoth, Eli Lexander, Governor Jeffery C. Bamford (DG)
Malawi og Zambia.
Helge Skogstrand
Lærdal Medikal
har også planer
om nye prosjekt (50 000 Happy Birthdays) i flere afrikanske land i
samarbeid med
ICM (International Confederation of Midwives) og flere andre sponsororganisasjoner.
Kenya er så langt ikke akseptert som deltakerland i dette opplegget, men kan likevel være
aktuell for et prosjekt dersom vi jobber sammen med jordmødrene og
andre faginstanser – og ikke minst:
Rotary i Kenya.

Tom, Eli, Terje Engevik, og Rosemary

Lørdag 1. september hadde vi et
spennende møte med Rosemary
Kamunya fra Jhpiego og Joygrace
Muthoni fra WAKA CMEC Institute.
De er hovedinstruktører i Happy
Birthdays konseptet - de har vært
instruktører i Malawi og Zambia –
og de var instruktører på vårt første
kurs. Videre har leder for den ke-
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nyanske jordmorforeningen MAK tilstede sammen med en representant til fra foreningen.
To representanter fra ICM (International Confederation of Midwives) var invitert men ble
dessverre forhindret fra å møte. ICM er likevel orientert om våre diskusjoner og interessert i arbeidet videre. Våre mål ble presentert, og det var bred enighet om at vi kan og må
jobbe videre sammen for å få dette til.

Lørdag 1. september møtte vi District Governor Jeffery C. Bamford – Governor for District 9212: Kenya, Etiopia, Eritrea og Sør Sudan. Han ble svært interessert i «Happy Birthdays» konseptet og våre planer, og kunne tenke seg å gjøre dette kjent for Rotary klubber
i Kenya i et samarbeid med oss. Dette ble et høydepunkt for oss og et bevis på at vi har
rotary venner over hele verden!
Onsdag 05. september reiste vi til Sigowet Sub-County Hospital for å møte lokal MoH. Vi
orienterte om våre planer og spurte om regionen var interessert i – og ville støtte – vårt
arbeid med å få til mer trening for regionen og evt la dette inngå i et større Kenya Pilot
prosjekt, med de betingelser som inngår i slike prosjekt. Svaret var ubetinget ja.
Konklusjon:
Kontakter er opprettet og arbeidet med prosjektskisser både for et lokalt prosjekt
som oppfølging av første trening og ett større pilot prosjekt Kenya er i gang som et
samarbeid mellom de aktuelle partene.
Vi søker flere klubber som vil vurdere å være med i dette arbeidet? Vi kommer
gjerne til dere med mer informasjon og bilder/video! Ta kontakt!
Eli Lexander, Askøy Rotary Klubb
Mail: elex@online.no
Mobil: 91 33 13 92
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Inspirerende døgn for kreftsaken
Første helgen i september kom STAFETT FOR LIVET, verdns største non-profit
arrangement, til Karmøy og Haugalandet. Karmøy Rotaryklubb inviterte med seg
alle Rotaryklubbene på Haugalandet til felles lag da Kreftforeningen og lokal frivillighet arrangerte 24-timers stafett.
Stafetten er den norske versjonen av Relay For Life, opprinnelig etablert i regi av American Cancer Society i 1985. I dag organiseres stafetten i 28 land.
Arrangementet handler om at man gjennom 24 timer deltar på et stafettlag for å vise sin
støtte til dem som er eller har vært berørt av kreft. Symbolikken er at kreftsykdom tar ikke
pause, den er der 24/7 – og at det derfor alltid bør være noen på banen for den som er
rammet. Fokuset i stafetten er derfor ikke på konkurranse, men på samhold og fellesskap.
Rotary stilte på startstreken og leverte sterkt for å holde stafetten i gang
gjennom 24 timer med sitt positive
engasjement og sin målbevisste innsats. Det ble et innholdsrikt døgn
med utallige stafettrunder på bane
eller tursti, gode samtaler med kjente
og ukjente, samling i en vakker og
nær lyssermoni, tekst, musikk, og en
rekke ulike aktiviteter.

SISTE ETAPPE Ankerlaget går sammen ©Kjerstin O.Vedø

STAFETT FOR LIVET ga en flott
anledning til å vise sin støtte til kreftsaken. Se etter et arrangement nær
deg i 2019, meld på din klubb, bli
inspirert – og vær til inspirasjon for
andre.

I MÅL Et inspirert,
fornøyd og takknemlig
ankerlag fra Karmøy
og Karmøy-Vest Rotaryklubber. Fra venstre:
Kjerstin O. Vedø,
Audny Bachmann,
Kjell Ferkingstad,
Synnøve Johannessen
©Kjerstin O. Vedø
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Krokett i styrtregn
Enkelte av regnbygene var meget heftige. Utenom dem var det bare vanlig regn.

Men været satte ingen som helst slags demper på den gode stemningen under
Arna Rotaryklubbs etter hvert tradisjonsrike krokett turnering, for klubbens medlemmer og ledsagere, på godset til Sveinung Mjelde på Brattland.
De 62 deltakerne hadde kledd seg for
været og humøret var på topp. Aldri før
har partyteltet gjort større nytte. Etter
loddtrekning ble deltakerne inndelt i lag,
Mens halvparten av deltakerne spiste
en svært velsmakende betasuppe inne i
«gamlehuset», gjennomførte de andre
deltakerne sine innledende runder etter
turneleder Hallvard Mjeldes milde
instruksjoner. Og etter det ble rollene
byttet.
Godt kledd og godt humør
Betasuppen smakte
godt i hyggelig lag

Etter at serveringen var unnagjort for
alle, fortsatte turneringen med semifinaler og finale.
Det kan virke som om ledsagerne gjør
det bedre i turneringen enn rotarymedlemmene. Slik var det i hvert fall i år.
De suverene vinnerne ble Vibeke
Veland Mjelde og Karstein Andersen.
Tekst og foto: Audun Stølås

Partyteltet gjorde nytten

De suverene vinnerne Karstein Andersen og Vibeke
Veland Mjelde fikk hver sin vinflaske i premie. Turneens
dommer, guvernør Arild Dale lengst til venstre, komiteleder Lene Jakobsen i midten og somelier Vidar Skistad
Sveinung Mjelde i partyteltet
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ROUNDTRIP 2018

PÅ TUR MED ÅLGÅRD ROTARY
Fredag 24. August 2018 hadde vi besøk av 12 ungdommer fra 12 forskjellige land
som endel av Roundtrip 2018. Ungdommene var: Anita Rybarova (Slovakia), Eva
Moran (Irland), Zsofia Rita Hernadi (Ungarn), Carmen Alcala (Spania), Beatrice
Grandi (Italia), Martina Kostic (Kroatia), Mariz Zamir Mounir Awad (Egypt), Sophie
Janssens (Belgia), Tijmen van Westerveld (Nederland), Egor Potalitsyn (Russland),
Kuan-Lin Chen (Taiwan) og Netanel Hay Haddad (Israel).

Vi hentet dem i 4 biler på Sola Strand / Himmel & Hav kl 10 og fikk hilse og snakke
litt med alle før vi dro. Sjekket at alle var kledd for tur med gode sko og regnklær.
Været var usikkert men vi bestemte oss for å gjennomføre opprinnelig plan og dro
Via Ålgård, Oltedal, Dirdal og Frafjord til P.plassen ved MÅNAFOSSEN.
Sjåførene var Ivar Blaauw, Per Markestad, Astrid Sjurseike og Jan Erik Mellegaar.

Utsikt over Frafjord, President Astrid Sjurseike til høyre.

Humøret var på topp i bilene og vi merket
fort barn
det gode
samholdet
vennskapet
som de
Mange
fikk sko
og klær fra og
Askøy
RK og sponsorer
hadde etablert allerede. De sang og showet til høy musikk fra bilradioene.
Fotturen opp til fossen var ganske krevende da vatn rant over steinene på den bratte
stien som helst var sikret med kjetting til å holde seg i. Begeistringen var stor da vi kom til
Månafossen og det ble filmet og tatt selfi helt utpå kanten - som altså ikke var sikret.
Forts neste side
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Så gikk turen til BYRKJEDALSTUNET hvor lunsj ventet med rømmegrøt, lefse, hjemme
bakt brød med brunost og lapper. De aller fleste spiste det meste og rømmegrøten ble en
hitt.
Avstikkeren til GLOPPEDALSUREN var popp og flere var straks oppe på de største steinene for mer selfies.
Kl 15 ventet journalist fra Gjesdalbuen på oss ved Lokstallen for intervju og mer bilder og
området begeistret ungdommene som fikk brukt energi på balansekunster og show
for selfies.
Middagen ble servert på WESTERNBYEN med en deilig tapas og is / kaffe .
Retur til Sola kl 18 med avskjed og
masse klemmer.

Selfie ved Månafossen

En minnerik dag vi neppe glemmer,
spesielt fordi vi møtte en gruppe ungdommer fra 12 forskjellige land
som gledet seg sammen med oss og
viste begeistring for alt vi tilbød - fra
bratte farlige skrenter til rømmegrøt
og geitost. De
var nysgjerrige på
alt og vi fortalte
og forklarte etter
beste evne på
engelsk.
De var veldig begeistret for den
rene naturen vår blått vatn som
kunne drikkes og så kunne de
se stjernene om
natten på grunn
av den rene luften.
Det var ganske
trist å skilles men vi opprettet
kontakter og skal
sende tekst og bilder.
..med sko for første gang

Takk for hjelpen fra
klubben for å kunne
gjennomføre dette spesielt Tone Lise
Vaule og sjåførene.
Astrid.
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Klipp fra klubber
PHF i Bryne Rotary klubb 26. juni 2018
Bryne Rotary klubb utnevnte Møyfrid Hobberstad Hoff til
PHF ved presidentskifte i klubben 26. juni.
Festkvelden for presidentskifte gir en fin ramme for en
PHF seremoni og overrekkelse. President Odd Arne Bakker sto for denne overrekkelsen til Møyfrid.
Møyfrid H. Hoff har vært medlem i Bryne-klubben siden 2001.
Hennes engasjement for prosjektet Good Hope Village for foreldreløse barn i Kenya er stort. Good Hope Village er også
Bryne Rotary sitt prosjekt som klubben har støttet i flere år.
Da Møyfrid sin frisør-bedrift i vår feiret 25 år ble det arrangert
stor fest som Møyfrid og hennes bedrift sammen med Bryne
Rotary sto for. Hele overskuddet fra festkvelden skulle gå til
Good Hope.
Det samme gjorde hun ved bedriften sitt 10 års jubileum. Dette
er basert på at alle ansatte har ønsket dette og har uttrykt at
den «jubileumsgaven» de ønsker seg er støtten til Good Hope.
70 gjester benket seg i 18. etasje på Høghuset på Bryne til et utsøkt festmåltid og flott
underholdning. Det ble også holdt amerikansk auksjon.
Inntekten fra denne festkvelden ble ca kr. 27.000.
Sigve Erland
Leder TRF komiteen

ÅPNE MØTER
Noen ganger i året (4-5)
annonserer Askøy Rotary klubb åpne møter for
alle.
Gjerne når programmet
har generell interesse
eller når vi har Kjente
foredragsholdere.
Til venstre en typisk profilannonse slik den går
igjen og skaper gjenkjennelse og bidrar til omdømmebygging.
POA
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Utvekslingsstudenter i Stryn
Stryn RK tok også i år imot utvekslingsstudentar på Norgestur. 23 studentar frå
heile verda med 3 leiarar og sjåfør.
Som i fjor kom studentane
frå lunsj i Førde til tur i
Briksdalen. Med på turen dit
var PDG Jostein By, og han
var med dei heilt fram til
breen. I år fekk dei, av sikkerheitsmessige vurderingar, berre vasse i brevatnet. Dei hadde høyrt om
studentane i fjor som la på
søm i vatnet.
Stryn RK fann ikkje dette
forsvarleg dersom nokon
skulle få problem i det kalde
vatnet og trengde redning.
Ei flott gruppe som kom til
Stryn for overnatting på
Stryn Camping. Stryn RK
spanderte middag på Restaurant 34, rett nedanfor
campingplassen.
Etter eige ønske fekk dei
servert kjøttbollar i brun
saus, potetmos med tyttebærsyltetøy og salat. Dette
fall i smak og det vart fleire
rundar på studentane.
Som dessert var det is med
jordbærsaus.
Det som imponerte var
norskkunnskapen til studentane. Vi som møtte frå Stryn
RK var president Olav R
Faleide, PDG Jostein By og
Kjell Opheim.
Vi fekk snakka med fleire og
fekk høyre kva klubbar dei
hadde vore hos i Norge og
korleis dei hadde likt seg.
Berre positivt.
Ching-Chieh Lin frå Taiwan takka for maten på
godt norsk.
Forts. neste side
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Restaurant 34 tok på seg å servere
ein god frukost til studentane, så
slapp dei handle inn og lage frukost
på hyttene.
Nok eit hyggeleg besøk av utvekslingsstudentar på Norgestur.

Namna på leiarane var, frå venstre
Øystein Mogensen, Lørenskog Ro-

taryklubb – Gyl Capa Mogensen, Oslo International
Rotaryklubb og Berit Skjærvold.
Med venleg helsing
Kjell Opheim,
Stryn Rotaryklubb
«Ching-Chieh Lin frå Taiwan
takka for maten på godt norsk.»
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RYLA 2018
Rapport fra en deltaker
- Ankommer Flesland.
Blir plukket opp av Eirik Hole. En utrolig hyggelig type med østlandsdialekt, medlem av
Bergen Torgalmenningen Rotary, og som driver en kunst- og ramme handel i
Lille Øvregaten.
Med på bilturen til vakre Osterøy var ei riktig sprudlande jente fra Stryn, ho Stine

Fjellkårstad.
Ut på Osterøy, til det flotte Fjordslottet som ligger der, går vi litt nervøse inn i lobbyen, og
møter et drøss av andre unge, kjempekjekke folk som mingler rundt.
Stemninga er god, det blir servert nydelig torsk, poteter, grønnsaker med en deilig smørsaus, dessert får vi og.
Så går vi rett i gang med kursleder Jøri Gytre Horverak. Det blir stelt i stand en navneleik,
og jeg tror faktisk absolutt alle kunne
navnet på hverandre når vi var ferdig.
Så knuse vi i gang med masse informasjon om ledelse.
Forskjellige definisjoner:
- Å skape resultater gjennom
andre
- En prosess hvor en organisert
gruppe blir påvirket i retning av å
nå sine mål
- Å utøve makt og ta beslutninger
- Hva skal du som leder levere?

- Hvordan skal du levere det som forventes?
- Hva inneholder lederjobben?
- Både administrasjon og forvaltning, men og lederskap.
Det forventes at du skal administrere og kopiere, men du skal og ha anlegg for
innovasjon og originalitet.
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- Jøri hadde veldig gode eksempler og gjorde alt veldig tilgjengelig og forståelig.
- Daglige dilemmaer
- Vi diskuterte forskjellige modeller for lederskap
- Og forskjellige lederstiler
- Et hovedpunkt: Ett av de viktigste elementene innen ledelse er å skape mening
- Skape gode relasjoner gjennom å etablere tillit
< Integritet
< Konsistens
< Lojalitet
< Åpenhet

- Gruppeprosjekt der vi jobber med " Min lederplattform"
Der skulle vi finne en problemstilling, en utfordring, noe ved lederjobben som man
personlig synes var vanskelig å håndtere. Det kunne være veldig konkret eller mer
generelt.
Søndagen skulle vi gå sammen i gruppene som vi ble inndelt i på fredagen, og samtale om
dette. Der vi en etter en skulle legge frem problemstillingen sin og få tilbakemeldinger, konstruktiv kritikk til hvordan man kunne håndtere/forbedre seg.
Fredag: Mange nye spennende mennesker, og
mye info. God mat, og fest blir det fort når mange
hyggelige folk samles.
Lørdag: Mye gruppearbeid, øvelser, diskusjoner
med nye venner; som var svært givende. Mye
fokus på " den vanskelige samtalen" mellom leder
og underordnede.
Søndag: En fin avrunding av helga. Eirik Hole og
to andre fra Bergen Rotary, som har jobbet mye
innen ledelse, snakket om sine opplevelser som
ledere. Utrolig lærerikt. Utrolig mye kompetanse
og kunnskap. Og engasjement. Vi kunne stille alle
de spørsmålene vi ville, og de svarte på alt, og vel så det.
Alt i alt. Ei utrolig givende helg. Så masse kjekke, glupe,
flinke, engasjerte, vennlig folk fra alle hold samla i så vakre omgivelser, med så god oppvartning og kursing må det
bli bra. Og det ble det. Alle som var med lærte masse om
ledelse, Rotary, seg selv og hverandre. Alle deltagerne
ble gode venner, et solid nettverk ble etablert.
Kursholder Jøri var imponerende. Dyktig og inspirerende.
Tusen takk til Fjordslottet og de som jobbet der og stelte så fint med oss.
Frokost, lunsj, frukt, kaffi, kake, middag, kjøtt og fisk, masse saus, variert, fresht, sunt og
godt.
Og tusen takk til Florø Rotaryklubb for støtten, og til Rotary for muligheten, for å sponse
meg slik at jeg kunne delta på dette inspirerande og lærerike kurset.
Jeg kommer til å ta dette kurset med meg, og merker allerede at de ideene som jeg lærte
om på Osterøy har satt sitt preg på hvordan jeg jobber, og er på.
Takk for støtten.
Ha en god sommer.
Et mykje godt.

Mvh
Petter Odin Reidar Sokrates Haus Amundsen
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Kjære klubbpresidenter og sekretærer.
Distriktet skal nominere en guvernør for guvernøråret 2021-2022. Det virker litt langt fram, men
det er godt å starte prosessen i tide. Styret i Distrikt 2250 ønsker å ha nominert en kandidat til
PETS i 2019 med formell tiltredelse som District Governor Nominee (DGN) fra og med 1. juli 2019.
Formelle vilkår er følgende (jf Manual of Procedure section 16.070):
•

Ha et fullt kvalifisert og klassifisert medlemskap, som ved tiltredelsen som guvernør må ha
vart i minst 7 år (jf MOP section 16.080).

•

Ha integritet.

•

Ha vært tidligere klubbpresident i ett år.

•

Vise villighet, engasjement og evne – både fysisk og mentalt- til å fullføre oppgavene og ansvaret som distriktsguvernør. For nærmere beskrivelse av guvernørens oppgaver, se Manual of Procedure section 16.090.

Vi vet at det er svært mange godt kvalifiserte rotarianere som oppfyller vilkårene ovenfor og som
vil ivareta dette vervet på en utmerket måte. Det kan være en fordel å ha vært assisterende guvernør, eller hatt andre distrikts-verv, men dette er ikke noe vilkår.
Klubbene oppfordres med dette til å sende inn forslag til kandidater. Å være guvernør er en stor
oppgave, krevende - men veldig givende.
Fra og med Rotary-året 2010-2011 til og med Rotary-året 2020-2021 har det i distrikt 2250 vært
utnevnt 7 menn og 4 kvinner, og disse er fordelt geografisk innenfor assisterende guvernørområdene som følger:

•

AG2 – (Stavanger og omegn):

3 (senest 2017-2018)

•

AG3 – (Nord-Rogaland og Stord):

2 (2020-2021)

•

AG4 – (Hordaland / Bergen):

•

AG5 – (Hordaland / Bergen):

2 (senest 2016-2017)

•

AG6 – (Sogn og Fjordane)

1 (2015-2016)

3 (senest 2018-2019)

Send inn forslag med en kort begrunnelse (forenklet CV) til DG Arild Dale – epost
arild.dale@bkkfiber.no innen 15. november 2018. Benytt tiden til å diskutere dette i klubben.
Er det noe dere lurer på, så ta endelig kontakt.
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Det er distriktsstyret som foretar det endelige valg av distriktsguvernør.
Vi gleder oss til å få gode forslag fra dere!

Beste hilsener,
Arild Dale
Distriktsguvernør 2018-19
Distrikt 2250
Mob.tlf. 911 48 041
Epost:

arild.dale@bkkfiber.no

Postadr: Garnesmarka 19, 5264 Garnes

OBS!
Bergen Vest Rotaryklubb inviterer alle klubber i Bergensområdet
til Citymøte

Mandag 1. oktober kl.18.00 – 22.00
på Quality Hotell Edvard Grieg

«Bergen - Washington – Beijing»
Den lange reisen som journalist
ved Ole Torp
Pris pr person kr. 200.Vi selger også lodd til kr. 50.(Ta med kontanter – vi har ikke kortterminal)
Mingling og enkel bespisning fra 18.00. Foredraget starter kl 19.00.
Ta gjerne med ledsager og venner!

Påmelding innen 18/9 til jude_dj@hotmail.com
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