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Sigmund Molvær sei takk for seg etter eit langt 
medlemskap i Sula Rotaryklubb 

19. oktober hadde vi møte hos presidenten i Sula 
Rotary, Elise Hovden Reknes.  

I dette møte valde ein veteran i Sula Rotary å 
trekke seg ut som medlem etter eit langt 
medlemskap.  

Når no Sigmund Molvær har slutta i Rotary , er ein 
av dei verkelege hjørnesteinane i organisasjonen 
borte frå Rotarygjerninga.  

Sigmund kom med i Rotary allereie i 1968, og han 
var president i 1972-1973. Han har heile tida sett 
sitt gode preg på klubben og har delt sin store 
visdom med oss alle. I tillegg var Sigmund 
klubben sin faste pianist i mange år. Det er ikkje 
tal på alle dei innlegg og foredrag Sigmund har 
halde i klubben, og med sin allsidge kunnskap har 
han gitt oss mang ei hyggestund.  

Sigmund var og ein av dei som tok seg tid til å ta 
seg av nye medlemmer i klubben, og mange av 
oss som har kome inn i dei seinare åra har fått 
nyte godt av denne varme velkomsten. 

Sigmund har heile tida vore ein Rotarianar og har 
levd godt opp til ideala til Rotary. 

Dessverre var det ei sviktande helse og ein 
dårlegare hørsel som var årsaka til at Sigmund 
ynskte å gå ut av Rotary. Dette er sjølvsagt noko 
vi andre i klubben respekterar, men Sigmund vil bli 
savna på klubbmøta og elles i organisasjonen, og 
vi vonar at han vil kome på besøk på møta våre 
når han kan. 

Presidenten hadde varta opp med god mat, og 
sjølvsagt vanka det blomsterhelsingar frå Sula 
Rotary. Her er det Margunn som er framme med 
helsing. 

Vi ynskjer Sigmund all mogelig lykke i framtida. 

  



Rotarymøte 26. okt. 2006 

 
På møtet vårt den 26. oktober var det Elise 
Humlen som stod for programaktiviteten. 
  
Elise er ferdig med 2 år i sitt medisinstudium i 
Bergen. I sommer var hun, sammen med 4  
andre medisinstudenter, med på en reise til 
Kenya. Reisen gikk i regi av IFMSA. Det var 
denne reisen Elise holdt et flammende innlegg 
om. 
  
Her nede fikk de føle hunger og fattigdom på 
nært hold. Hun kunne fortelle at i Nairobi, som 
de bodde, var der forskjellige slumområder 
som på en måte var organisert som et eget lite 
samfunn med gater og marknader. Her var 
fattigdommen til å ta og føle på. Her var det 5 
av slumområdene som hadde et slags 
medisinsk tilbud. Her jobbet det  medisinsk 
personell som kunne tilby bl.a. fødselshjelp, 
vaksinasjoner, hjemmebesøk m.m. I de verste 
slumområdene måtte de ha med seg vakter 
når de var inne og kikket til pasienter. De 5 
klinikkene var drevet av upolitisk organisasjon, 
og ved hjelp av støtte fra utenlandske 
organisasjoner. Elise kunne fortelle at de 
hadde med seg litt medisinsk utstyr i bagasjen, 
samt noe penger slik at de kunne få kjøpt litt 
utstyr der nede. 
  
Etter innlegget var det mange spørsmål fra 
rotarianerne. Disse spørsmålene svarte Elise 
på villig vekk, og etter beste evne. Hun fortalte 
også at de i Nairobi har planer om å etablere 
en 6. klinikk. IFMSA har tatt kontakt med Lions 
i Bergen om hjelp. Men også Rotary kan delta i 
prosjektet med etablering av den 6. klinikken. 
Rotary kan da samarbeide med Rotary i 
Nairobi om dette. 
  
Vi få som var på møtet, fikk en fin presentasjon 
av Elise, og takker for innlegget, som nok 
vekket en del av oss. 

 

  

  

  



Rotarymøte 2. nov. 2006 

 
Torsdag 2. nov. hadde vi besøk av Ronald Båtnes. 
Har er intensivsykepleier, og har hatt flere oppdrag 
for Norges Røde Kors til katastrofeområder rundt i 
verden. Til daglig arbeider Ronald på Medi 3 med 
bl.a. akuttmedisinsk trening. 
  
I dag fortalte Ronald litt om sine turer til 
katastroferamma områder. 
Helt siden i 2002 har han vært interessert i Røde 
kors sitt internasjonale arbeid. Dette har resultert i 
at Ronald er med i en gruppe som på kort varsel 
skal rykke ut og gi hjelp til katastroferamma 
områder rundt om i hele verden. Gruppen ERU 
(Emergency Response Unit) består av erfarne og 
spesialiserte leger, sykepleiere, ingeniører etc. De 
har feltsykehus og utstyr stående ferdig pakket på 
Gardermoen, klart til å bli lastet på forsvarets 
Hercules fly etter anmodning fra myndighetene i 
katastroferamma land. Anmodningen går gjennom 
diplomatiske kanaler. Dette feltsykehuset er 
organisert som et vanlig sykehus, med akuttmottak, 
laboratorier og røntgen, operasjons stue, 
anestesiavdeling, intensivavd. m.m. 
  
Ronald har vært ute i 3 oppdrag allerede; Bahm i 
Iran 2003, Banda Aceh i årsskiftet 2004 -2005, 
Kashmir i nov. 2005. Han synes dette er så 
interessant arbeid, og gleden av å få hjelpe slike 
nødtrengende mennesker har gjort at Ronald har 
sagt seg villig til å bli med i ennå en gruppe 
personer som skal yte internasjonal nødhjelp. 
Denne gruppen er mye mindre, og ment skal kunne 
rykke ut på ennå tidligere varsel, og foreta den 
første Triage på et ulykkessted. 
  
Ronald hadde med sin PC, der han viste bilder og 
film fra katastrofeområder. Disse områdene har 
innslag av død og fordervelse. Mange åpne graver, 
og lik lang veiene kan sees over alt, og lukten er 
helt forferdelig. Men alså..... her står Ronald fra 
Sula og gir hjelp til barn og gamle, menn og 
kvinner. Her finnes ingen fiender, her får alle hjelp. 
Og vi fra Sula er stolte over å "eie" en slik person 
som Ronald. 
  
  
  

 

 
  

  

  

  



To ivrige tilhørere fra Sula Rotary; 
Palmar og Jon. Bildet ble tatt etter 
at Elise og Jens måtte dra hjem. 
  

De tre deltakerne ble tidsmessig 
passet på av pres. i Ørskg 
Rotaryklubb; Bjørn Toft. 
  

Det vanket mat i pausen. Det kan 
en se på Jon og Palmar, der de 
skynder seg til snittene.  
   

  
Rotarymøtet den 9. nov.  

 
Var i sin helhet viet Intercity møte på Ørskog. 
Dessverre var det bare 6 stykker som møtte opp.
Ørskog Rotary hadde bedt inn 3 personer innen 
kulturminner og bygningsvern. De fortalte i 
korthet hver om sine fagområder, som i stor grad 
omhandlet stønadsordninger i forbindelse med 
kulturminnebevaring. 
  
Først var det Jon Suul som er daglig leder i 
Norsk Kulturminnefond (KMF). Han fortalte litt 
om fondets styresammensetning, og generelt 
om hvilke stønadsordninger fondet 
representerer. KMF skal være et fond for folket. 
Satsingsområdet har i de fleste år vært 
kystkultur, og dette vil fortsatt være et 
satsingsområde de nærmeste 3 år. De 
kategoriene som stikker av med den største 
potten er; Bygg og anlegg, veier og stier, park og 
anlegg, og fartøy. Neste år vil fondet gi stønad 
og stipend for handverkere som jobber med 
kulturminner. Eksempel på bygg og anlegg som 
har fått stønad her i fylket er bl.a.; Gamle Ørskog 
Sparebank og Skageflå. Fondet vil ikke gå inn i 
statseiendom eller innbo og løsøre. 
De som får stønad, er Private, Frivillige org. med 
kulturminneprosjekt, Kommuner. KMF har egen 
hjemmeside http://www.kulturminnefondet.no/. 
De stiller store krav til søknaden, og 
responstiden er forholdsvis kort; ca. 2 mnd. 
  
Fylkeskonservator Jens Peter Ringstad 
informerte om fylkeskonservators rolle. Han kom 
litt innpå dette med hva som skal til for at det 
skal kalles et kulturminne? ..om kommunene 
burde mer inn i arbeidet med kulturminner?..Hva 
skal til for å øke interessen for menigmann? 
For at et objekt skal kunne kalles et kulturminne, 
så må objektet ha Identitetsverdi i samfunnet, ha 
symbolverdi, historisk verdi, en viss alder, 
forekomst m.m. Identitetsverdien vil variere fra 
person til person. Det har fra fylkets side blitt 
laget en handlingsplan, basert på forslag fra alle 
kommuner. Alle forslagene har en målsetning; å 
ta vare på særpreg, materialvalg, metoder, m.m., 
og det er viktig med en god handverker. 
  
Judith Musther har sete i Ålesund, og 
representerer Fortidsminneforeningen. Dette er 



Som vi ser var det mange 
tilreisende Rotarianere på møtet, 
hele 80 betalende. Det må en si er 
flott. 

en forening som er basert på frivillighet, og de 
jobber mye med forslag til kulturminner. 
Foreningen ble startet allerede i 1884, av gamle 
kunstmalere og historikere. De hadde i 
begynnelsen noe av samme oppgaver som 
Riksantikvar. En av dagens viktigste formål er å 
vekke interesse for kulturminner blant folket. 
Foreningen har kjøpt og fått eiendommer i gave, 
og forvalter i dag 41 eiendommer som holder 
åpent om sommeren til folks glede. Penger som 
de får inn går til vedlikehold. Foreningen har 
lokallag rundt i distrikta, som jobber med 
kulturminner på lokalplan. De fungerer også som 
en høringsinstans i saker med kulturhistorisk 
verdi, og kan foreslå håndverkere, bistå med 
løsninger og informere om tilskuddsordninger. 
  
Hvis en går rundt med et lite kulturminneprosjekt 
i hodet, så er det bare å ta kontakt med noen av 
de nevnte. De kan gi gode råd.  

  

  

Rotarymøte 16. nov. 

 
I presidentens fravær, var det sekretær 
som ledet møtet. 
Som vanlig åpnet vi møtet med sang. 
Siden vi hadde stort forfall denne dagen, 
så måtte vi synge av full hals vi få som 
var igjen. Det hørtes fint ut. 

 Det ble først gjennomgått litt info 
fra InterCity møtet på Ørskog. 
Dette står også å lese på 
Arkivsidene våre.  

 Etterpå minnet sekretæren om 
styremøte som skal være på 
mandag 20.nov. kl. 1930. 
Agendaen er kommet på e-post.  

 Jon synes det er vanskelig å 
komme i gang med skriving av 
Sula Rotary historie. Margunn har 
lovet å hjelpe til, så får heller Jon 
lese korrektur.  

 Hjemmesiden vår er positivt imot 
tatt. Det er litt viktig at dette blir ei 
side som er levende. Artikler og 
saker blir mottatt med glede, og 
skulle det vise seg at det blir for 
mye stoff, så har vi fått et 
luksusproblem som kan løses på 
møtene våre.  



 Programmet frem til jul ble 
gjennomgått.  

 Liste for påmelding til lutefiskaften 
den 23. nov., ble sendt rundt.  

Det var yrkeskomiteen / 
samfunnskomiteen som skulle ha 
programmet denne gangen. Dessverre 
var dette uteglemt, så etter å ha gitt litt 
generell info, ble ordet fritt. Da tok vår 
eminente Turid ordet.  
Hun har nettopp skiftet jobb etter å ha 
jobbet over 20 år i samme firma. Hun har 
nå tiltrådt som banksjef for Sparebank1 
avd. Ålesund. Dette har medført en del 
nye oppgaver, bl.a. masse med 
møteaktiviteter med ledere rundt i 
distriktet, og ikke minst en intensiv 
opplæringsperiode i Kristiansund.  
For ei aktiv Sulataus med mann og 
hjemmeboende barn i slutten av 
tenårene, så er det ikke mange 
sleivsparka som skal til før timeplenen 
skjærer seg. Turid fortalte nettopp litt om 
denne overgangen fra en storbank som 
Nordea, til en "småbank" som 
Sparebank1. Hun ser for seg et stort 
vekstpotensiale med sin nye arbeidsgiver, 
som frå før av er ganske stor på forsikring 
og eiendomsmegling. Nå er det bank 
delen som skal få vokse, og Turid snakket 
ivrig om eventyrlige rentebetingelser som 
banken kunne varte opp med.  
Innlegget var veldig interessant, som en 
kan se på bildet av tilhørerne, og jeg 
tipper det ikke er siste gang vi hører fra 
Turid.  
Takk til Turid som sporty tok ordet.  

 

   

   

Rotaryaften Torsdag den 23.11 med Fora Form og Lutfisk! 

 
Vi var så heldig å ha Gunnar Hareide på besøk denne kvelden. Han holdt et meget 
interessant innlegg om Fora Form og om hvor utfordrende det kan være for en norsk 
bedrift og lykkes i markedet, både nasjonalt og internasjonalt. Strategien til Fora 
Form er å skille seg ut fra de andre og å "designe noe annet enn det som allerede er 
gjort". Fora Form's kjennemerke har helt siden starten vært innvovative og 
trendsettende moldeller som har en klar profil i markedet. Det er bedriftens mål å føre 
denne arven videre. Fora Forms kjerneverdier er intelligent, kreativ og 
entusiastisk.Fora Forms design skal være basert på de tre 
hjørnesteinen;skandinavisk opprinnelse, god opplevelse og forførende estetikk. 



Bedriften har de siste årene vært gjennom en omstrukturering og har i løpet av de 
siste to årene opplevd å snu fra rekordunderskudd til rekordoverskudd. Bedriften har 
lykkes i ulike eksportmarked og kontaken og handelen med Japan kan fremheves 
som en spennede prosess. Ved å tilby kvalitetsprodukter som er så unike som Fora 
Form's produkter vil de kunne skille seg ut fra de fleste andre. Vi takker Gunnar for et 
spennende og flott foredrag!  

ETTER INNLEGGET TIL GUNNAR HAREIDE 
var det duket for den 
tradisjonelle.............Lutfiskaften 
Vi var ca. 30 påmeldte inkludert medbedte 
gemaler og gemalinner, og vi storkoste oss i 
Friheimkjelleren, som er det perfekte sted for litt 
mindre lag. Flott pyntet, og intim atmosfære 
møtte oss. Og maten....... den var a et kapitel for 
seg.  
Unni og Hilde hadde tilberedt lutfisken etter alle 
kunstens regler, og gjett om det smakte godt. 
Masse grønnerter og baconfett. Vi kunne 
observere at flere (inkl. megselv) forsynte seg 
både 2 og 3 ganger. God drikke var også på 
plass.  
For å sette en liten spiss på middagen, hadde 
Rolf Gudmundseth trykket opp noen sanger som 
skulle fremføres under seansen.  
Oddbjørn, Frank, Rolf og Jan Helge 
akkompagnerte, mens resten av forsamlingen 
sang av full hals.  
Etter stemningen å dømme, var dette en 
vellykket kveld.  
   
Utdeling av Paul Harris Ærespris.  
Etter lutfiskmiddagen, var det utdeling av Paul 
Harris ærespris. Dette er en påskjønning til 
Rotarianere som har utmerket seg i spesiell 
grad.  
Denne prisen tilfalt Sigmund Molvær, som valgte 
å gå ut av Sula Rotary for ca. 1 mnd. siden. Når 
han valgte å trekke seg ut av Rotaryarbeidet, så 
var det p.g.a. sviktende helse. Sigmund har vert 
medlem av Sula Rotaryklubb siden klubben ble 
chartret i 1968, og var en av initiativtakerne til 
dannelsen av Giske Rotaryklubb.  
Det var vår påtroppende distriktsGuvernør og 
President i Sula Rotaryklubb som sto for 
overrekkelsen.  

 

   

   

  

Rotarymøte den 30.nov. 

 
Dette møtet var presidentens møte. 



Desverre var vi ikke så mange fremmøtte denne dagen, men de trofaste sliterne var 
der. Hektisk jobbpress før jul, får ta litt av skylden. 

 Vi åpnet møtet med sang, og til tross for få stemmer, så lød det nesten som 
slavekoret i Nebukanesser.  

 Info. fra presidenten rundt Rotary Foundation. Viktig med engasjement rundt 
dette. Fondet har sin store oppgave å utrydde Polio. Det ble deretter foretatt 
salg av polio frimerker, og når det ikke var flere merker å få kjøpt, så ble det 
likevel donert penger fra medlemmene som et bidrag til Rotary Foundation. 
FLOTT GJORT.  

 Sula Rotary sliter p.t. med medlemsmassen. Vi er glad for å ha fått Janne 
Peggy med på laget. Etter jul er det stor sannsynlighet at vi får ennå et 
medlem. Alle lover å gjøre sitt ytterste for å verve nye medlemmer. Vi må 
synlig gjøre oss mer i lokalmiljøet.  

 Det ble snakket litt frem og tilbake om fraværsreglene, og hva som skal regnes 
som frammøte, permisjon eller fravær. Vi ser det bl.a. som uriktig at det skal 
telles fravær hvis personell er fraværende som følge av jobb. Sula Rotary har 
bl.a. 2 medlemmer som går i fast turnus offshore og som sjøkaptein. Disse bør 
ikke regnes som fraværende når de er på jobb. Det er viktig at alle klubbene 
måler fremmøte etter samme mal. Dette blir nok et tema på fremtidige 
Rotarysamlinger. Uansett, ALLE oppfordres til å sende en liten epost til 
sekretær eller president hvis de ikke kan møte. Alle permisjonssøknader skal 
styrebehandles.  

 I 2007 er det ny Roundtrip på gang, fra 03-13 aug. Det er Volda, Herøy, Giske 
og Sula som skal være vertskap. Nærmere detaljer rundt dette blir opplyst på 
senere møter. Jan Helge vil skrive et lite brev til de andre klubbene, for å 
klarlegge rekkefølgen på besøket.  

 
  

   

   
   

Rotarymøte den 7. des. 

 
Dessverre måtte det oppsatte programmet med 
Runar Vågnes gå ut. Han måtte ut i 
arbeidsoppdrag for firmaet sitt, men lovet å 
gjøre nytt forsøk neste torsdag, så da får vi 
håpe at han får anledning til å presentere sitt 
virke. 
  
I stedet for Runar, så hoppet vårt medlem 
Johan Sunde inn på kort varsel. Johan driver 
med kompositt teknologi, og regnes for å være 
en av de fremste på området. Han arbeider 
mye på konsulentbasis, mye mot 
offshorenæringen. 
  
Kompositt er et materiale som består av 
armeringsdel i en slags epoxylegering. Denne 
sammensetningen gjør materialet 10 ganger 
sterkere enn stål i forhold til vekt. Dette er en 
teknologi som blir forsket på i 
offshoresammenheng bl.a. Det er store 



   
   

utfordringer når det skal bores på store havdyp 
ned til ca. 3000 meter. Da vil stigerøret (riser) 
av stål, bli veldig tungt slik at lastekapasitet til 
plattform blir redusert. Ved å ta i bruk 
Kompositt, vil vekten kunne bli redusert 10 
ganger, og likevel ha samme styrke. Stigerøret 
har en veldig viktig funksjon, og må tåle trykk 
opp til 1000 bar. Likedan vil strekkstag og 
ankerkjettinger, som forankrer installasjoner til 
bunnen, bli alt for tunge. I denne 
sammenhengen er Kompositt et materiale som 
kan brukes. I dag er Kompositt brukt på 
Heidrun plattformen, som den (pr. i dag) eneste 
installasjon på Norsk Sokkel. Norge ligger langt 
fremme på dette området i utprøving og 
testing. 
  
Det står fortsatt store utfordringer og tester før 
dette materialet kan taes i bruk for fullt. Bl.a. er 
det store utfordringer å feste / lime sammen 
Kompositt med stål. Kompositt er et "dødt" 
materiale, og dette skal så "smeltes" sammen 
med stål, som både vil ekspandere og trekke 
seg sammen under temp. forskjeller. 
  
Vi regner med å få høre mer om denne 
teknologien etter hvert som materialet kommer 
på markedet. 
TAKK TIL JOHAN. 

  

Rotarymøte den 14. des. 

 
Runar Vågnes frå Rolls Royce Design i Ulsteinvik, 
hadde programmet denne torsdagen. Han er 
områdesalssjef i Aust Europa, og har ganske mange 
reisedøger i året. Han hadde ein flott ”Power Point” 
presentasjon som tok for seg designet og dei 
utstyrspakkane som RR gruppa leverte. Han hadde 
og med historikk heilt ifrå det første designet som 
Ulstein gruppa hadde, og mange fine bileter og 
illustrasjoner av båtane og den utviklinga som har 
vore dei siste 30 – 40 åra. Han snakka og om dei 
tidene vi no er inne i, og den fantastiske 
ordretilgangen både dei som designselskap og dei 
ulike skipsverfta no opplever. Det var i det heile tatt 
svært interessant å høyre på Runar, og vi vil takke 
han for eit engasjerande og særdeles godt foredrag 

 

   

 
   



Rotarymøte den 4. jan. 2007 

 
Per Gunnar Vasset "kjørte showet" åleine 
denne kvelden. Før hovedinnlegget, holdt han 
et flott 3. min. innlegg om kraftkrisa i midt 
Norge. (kan leses her) 
  
REISE TIL LITAUEN OG LATVIA  (av Per 
Gunnar Vasset) 
  
Formålet med reisa var å besøke nokre av 
banken sine kundar og deira aktivitet i dei 2 
landa. 
  
Vi besøkte første Western Shipbuilding Yard i 
Klaipeda.  Dette verftet er ein strategisk 
samarbeidspartnar for Fiskerstrand Verft AS 
som har fått alle sine ferjeskrog frå dette verftet 
dei siste 7 åra.  Samarbeidet har ført til at 
Fiskerstrand har fått levert sine skrog om lag til 
rett tid og med stadig aukande ferdigheitsgrad. 
Dette har gitt Fiskerstrand ein strategisk fordel i 
konkurranse med andre norske verft og har gitt 
grunnalg for at verftet har vunne mange 
ferjekontrakter dei siste to åra. 
  
Etter besøket av Western gjekk turen vidare til 
Skoda nord i Litauen der Vasset Industrier AS 
har bygd opp eit anlegg for produksjon av puter 
og dyner med ein kapasitet på 2.000 dyner og 
3.000 puter i løpet av 8 timar.  Selskapet 
disponerar ca. 6.000 m2. og held til vegg i vegg 
med Møre Tekstil som har 3.000 m2.  Vasset 
Industrier har totalt ca. 40 tilsette og etablerte 
seg i 1999. 
  
Vi besøkte og Saldus i Latvia som har mange 
bedrifter frå Sunnmøre.  Primært besøkte vi 
Sunnmøre Livbeltefabrikk sin verksemd som 
har ca. 14 tilsette.  Sunnmøre Livbeltefabrikk 
held på å bygge eige, moderne 
produksjonsanlegg på ca. 900 m2.  Det vil gi 
grunnlag for meir rasjonell produksjon og 
betring av logistikk gjennompakking og sending 
direkte frå fabrikken utan mellomsending til 
anlegget i Langevåg. 
  
Utanom Sunnmøre Livbeltefabrikk AS besøkte 
vi og Navette (produksjon av plastbåtar), Libra 
Plast AS (produksjon av skipsdører), Gjerde 
AS, (produkisjon av skipsventilar), Karlsberg 

  

  



Plast AS (produksjon av materiell for salg og 
promotering), Nordplast AS (palststøyping) og 
Jets Vakum (vakumtoalett).   
  
Turen vart avslutta med besøk på Riga  
Shipyard der verftet held på med  skrog til Aas 
Mek. Verksdted AS som var sterkt forsinka.  

 
   

 
  
  
  
  
  
  

  
  

Rotarymøte den 4. jan. 2007 

 
Gro hadde 3 min. innlegg denne dagen, og 
sammen med thekaker til kaffen, så snakket 
hun litt om teaterlivet i Ålesund. I Ålesund er 
der en del teatergrupper som i stor grad blir 
holdt sammen og drevet av frivillige. Ålesund 
har lansert seg selv som Teaterbyen Ålesund, 
og har tilsett en Prosjektleder som skal ha som 
oppgave bl.a. å knyte sammen de ulike 
teatertilbud i Teaterbyen Ålesund. Hun hadde 
tatt med brosjyre som forklarte litt nærmere. 
  
  
  
Etterpå var det Per Yndestad som hadde et 
glimrende innlegg der han bl.a. pekte på "Hvor 
godt har vi det egentlig i Norge"??? Vi vil 
komme tilbake med mer info vedrørende 
innlegget. 
  
  
Det er i alle fall ingen ting å si på 
"tilstedeværelsen" av tilhørerne 



 

   

Rotarymøte den 4. jan. 2007 
Dette møtet var viet egoforedrag av vårt 
nyeste medlem; Janne Peggy Larsen. Hun er 
altså utdannet innen søm og tekstil, og har sitt 
daglige arbeid ved Sula Bedriftstjeneste i 
Langevåg der hun er daglig leder for 
avdelingen søm og seilarbeid.  
Her kunne hun fortelle om store utfordringer 
på arbeidsplassen. Det er ikke bare 
utfordringer innen yrket, som hun møter i 
hverdagen, men de største utfordringene er 
i.h.t tilretteleggelse av arbeid for de 
personellet som arbeider på avdelingen.  
Her jobber personell som av en eller annen 
årsak har hatt det vanskelig i arbeidslivet, 
enten som følge av traumatiske opplevelser 
eller handikapp som medfører vansker med 
tilpassinger i "normalt" arbeidsliv. Sula 
Bedriftstjeneste har nært samarbeid med 
Helse Sunnmøre Psykiatrisk avdeling, og med 
NAV (tidl. A-etat).  
   
Etter innlegget til Janne Peggy, var det duket 
for runden med spørsmål rundt bordet blandt 
de som var tilstede. Det vanket ikke på 
spørsmål vedrørende arbeidet som Janne 
Peggy har, og hvilken rolle Sula 
Bedriftstjeneste har for sitt arbeid om 
tilrettelegging av arbeid. 

   



 
  

 
  

 
Det ble spist nydelige sveler. 

  

 
Glade og fornøgde Ørstinga, nærmest??

  

Møtet, den 14 juni, hadde vi besøk av 
presidenter og sekretærer fra sødre delen 
av vårt distrikt; Herøy, Hareid, Ulsteinvik, 
Ørsta, Volda, Stranda og Sykkylven. Vi 

var samlet i et presidentforum, for å 
diskutere forskjellige tema. Bl.a. 

medlemsverving, Nye CLP 
Utvekslingsstudenter mm. Presentasjoner 

og nermere referat fra dette møtet vil 
følge senere. Det var Ass. Guvernør John 

Stennes som ledet møtet.  
Når vårt ordinære Rotarymøte startet, så 
var de aller fleste av andre klubbene igjen 

for å delta på vårt møte. Her ble det 
etterhvert en fin dialog med presidenter 

og sekretærer fra de andre klubbene. En 
veldig nyttig erfaringsoverføring. 

Her ble det ivrig diskutert, og medlemmer 
fra de andre klubbene delte sine 

erfaringer med oss. 
  
  

 
John Stennes nyter en svele. 

  

 
Medlemmer fra Sula Rotary og Hareid 

Rotary 
  



 
John Stennes informerte 

  

 

 
Entusiastiske rotarianere hører på John 

Stennes 
  

 
   
   

 
   
  
 


