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Klubbmøte 24.juni 2013 - Tradisjonell turmarsj som siste klubbmøte før 
sommeren. 

Denne dagen var avtalen å møtes på LIL tun kl.19 for å ta en felles tur rundt Vassetvatnet. 

7 medlemmer og 1 gjest møtte. 

Været holdt seg bra og vi fikk en fin tur rundt 
løypa med et lite stopp i Kaffivika før myggen 
tok oss. 

Startkontigent  kr. 5o,-  som går Rotary kassa 
vår for å dekke opp prosjekta våre. 

 

 

Dette var siste møtet før ferien. 
Første ordinære møte etter ferien er mandag 19 august. 

Det er høve til å få nøklar til lokala med Ståle om der er nokon av medlemmane som føle for, 
og har tid og anledning til å holde åpne lokala før dette. Send i så fall ei melding til dei andre 
medlemmane slik dei veit det er høve til å møte. 

God	sommar	alle	sammen!	

 

Klubbmøte og presidentskifte 17. juni 2013. 

Oppmøte på Eikrem – i løa til Odd Magne. 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

Vi startet med omvisning på Kvernhuset. Leif Molvær fortalte veldig interessant – med et lite 
historisk tilbakeblikk – både om gardsdrift og fra Kvernhuset.  

Koselig tillaget i løa til Odd Magne. Vi blei  servert 
spekemat + kaffe og kake. Det smakte veldig godt. 

Aslaug takket for seg som President og overlot ”roret” 
til Ståle.  

Takk til Aslaug for et flott år og vi  ønsker Ståle lykke 
til som President for 2013/2014. 

Vi hadde ei trivelig stund, som blei avsluttet med at 
Leif Molvær spilte på trekkspill for oss. 

 

Klubbmøte 10. juni 2013 - Uformelt møte med bl.a. besøk av gjester 

Aslaug ønsket velkommen med et dikt. 

Johan Sunde hadde 3 min. 

Vi hadde 2 gjester på besøk – Gunnar Molvær og Jan Saue.  Veldig hyggelig  

Resten av møtet gikk med til en presentasjonsrunde for gjestene. 

 Måndag 17 juni blir det sosialt samvær i forbindelse med Presidentskiftet. Vi skal først 
besøke Kvernhuset, deretter møtes vi i løa til John-Magne Eikrem – til et hyggelig måltid og 
koselig samvær. (se egen invitasjon). 

 

  



Klubbmøte 03. juni 2013 - Dugnad i Sansehagen, Molværsvegen 15-17 

9 medlemmer + ein gjest: Gunnar Molvær deltok på kveldens dugnad.  
Vi fekk spylt begge plattingane, renska blomsterkassane og sådd blomsterfrø, renska ugras 
under hekk og buskar, og renska ugras og mose under/rundt blomsterkassane. 

 

 

 

 

Vi jobba frå klokka 19-21, og fekk gjort ein bra jobb. 

Veldig kjekt at såpass mange møtte. 

 

Klubbmøte 27. mai 2013 - Besøk av Liv Skudal fra Ålesund Inner Wheel.  

Liv Skudal frå Ålesund Inner Wheel klubb fortalte om organisasjonen. 

 

Inner Wheel Norge er landsdekkende og består av 5 distrikter, 75 klubber med til sammen ca 
1700 medlemmer. I 1935 ble Bergen Inner Wheel chartret som den første klubben i Europa 
utenfor Storbritannia. 

Inner Wheel Norges øverste styre er rådet med rådspresidenten som høyeste myndighet. For 
perioden 1. juli 2011- 30. juni 2013, er Gunn Sembsmoen fra Stavanger Inner Wheel 
rådspresident. Hvert distrikt har eget styre; det samme har klubbene. 

Klubbmøter holdes regelmessig én gang i måneden. Inner Wheel-medlemmer kan besøke 
andre klubber i inn- og utland. 

En vesentlig del av klubbenes program er interessante og varierte foredrag. Tyngdepunktet 
ligger dog på å skape vennskap og forståelse, nasjonalt og internasjonalt, mennesker imellom 

Vi fikk også besøk av Gunnar Molvær, som vi håper kan bli opptatt som medlem i 
klubben. (Gitte) 

 

Klubbmøte 13. mai 2013 – Dugnad i Sansehagen i Molværsveien 15-17 

 

  



Klubbmøte 06. mai 2013 - Presidentens møte 

Aslaug innledet med en morsom historie 

Karoline hadde 3-min og snakket om ”kva man ikkje skulle snakke om på et jobbintervju” 

Margunn har vært på tur til Saldus i Latvia og fortalte om sitt besøk til den lokale Rotary 
klubben der. Ho blei veldig godt mottatt. 

17/6 skal vi ha sosialt arrangement på Eikrem – nærmere bestemt på låven til Jan Magne E. 
(vi vil gi meir info litt nærmere dato) 

Aslaug og Ståle refererte frå Presidentforum. 

Måndag 13 mai blir det dugnad i Sanshagen i Molværsvegen.  (varighet ca. 2 timer). Håper på 
godt frammøte. (Aslaug sender ut en mail ang hva vi tar med.) 

 

Klubbmøte 29. april 2013 - Rektor Marit Tone Aasen viste oss rundt på nye 
Langevåg Skule. 

I dag var det omvisning på den nye flotte skolen som vi har fått her i bygda. 

Rektor Marit Tone Åsen – sammen med Aslaug – viste oss rundt på skolen, og 
det er med god grunn vi kan være stolt.  En virkelig flott skole. 

 

Meir om nye Langevåg Skule: her 

Bilder fra nye skulen ( Sunnmørsposten): her 

  

Klubbmøte 22. april 2013 - Besøk av Kåre Stokke fra Ålesund Rotaryklubb. 

Aslaug åpnet møtet med en liten koselig historie. 

Kveldens foredragsholder var Kåre Stokke fra Ålesund Rotary. 
Han holdt et fengende foredrag om historien til Stokke: 

 fra tradisjonell  møbelprodusent til internasjonal merkevare.  

 

 

 

3 generasjoner Stokke, Rune, Georg og Kåre 



 Klubbmøte 15. april 2013 - Arbeidsmøte med fokus på medlemsverving 

På dagens agenda stod medlemsverving som hovedsak. Vi har nå fått sendt ut brev til de 
personene som vi har ”håp” om å få med i klubben. Disse skal bli ”fulgt opp” med en telefon 
etter en ukes tid. 

Minner om dugnad i Sansehagen 13 mai – håper at mange kan møte 

Kåre Stokke /Ålesund Rotaryklubb kommer på besøk til oss 22 april. Vi håper på godt 
oppmøte  

 17.06 blir det Presidentskifte. 

 

Klubbmøte 8. april 2013 - Presidentens møte 

Vi hadde styremøte i forkant av medlemsmøtet. Aslaug orienterte om det som hadde blitt tatt 
opp. 

- Registreringsplikt ti Brønnøysundregisteret. I den forbindelse skal det avholdes årsmøte 
hvert år før utgangen av oktober. 
- Leif Molvær har sluttet i klubben 
- Elise Hovden har søkt om permisjon ut september 2013 grunnet arbeidssituasjonen 
- Vi har igjen 1200 kr å dekke til Rotary Foundation 
- Presidentforum 23 april. Aslaug stiller 
- Sverre prosjektet har endelig kommet litt i gang. Per vil gi oss en liten oppdatering 
- Fokus på medlemsvervinga 
- Ta stilling til om vi skal tilbake til Friheim 
- Dugnad i Sansehagen 13 mai 

 

Klubbmøte 18. mars 2013 - Presidentens møte 

I dag var det Presidentens møte.  Aslaug var på reise, så det var Ståle og Beate i fellesskap 
som skulle ha ansvar for møtet. 

Gitte tok ansvar for 3 min. og hadde tatt fram interessant stoff om hvordan tidspunktet for når 
vi feirer påsken er bestemt. Ellers også litt rundt påskefeiring. 

Når det gjelder Sverre prosjektet, så er det dessverre veldig labert. Vi vll gjerne bruke litt tid 
på neste medlemsmøte og orientere om hva vi har tenkt videre. 

Kan vi få en status på neste møte ang. medlemsvervinga? 
Kva gjør vi videre med prosjekt Molværsvegen – Sansehagen? 
Vi hadde vinlotteri – Jon vant en flaske rødvin. 
 Vi tok oss også litt tid til litt prat rundt bordet. 
 
Ønsker alle ei riktig så flott påske.  



Klubbmøte 11. mars 2013 - Besøk av Bjørn Ødegård og Eldbjørg Nesheim fra 
organisasjonen Himalpartner 

Denne kvelden hadde vi besøk av Bjørn Ødegård og Eldbjørg Nesheim, 
begge er svært engasjerte representanter for organisasjonen 
Himalpartner. Dei fortalte om velykket bistandsarbeid i Nepal. 

  

Bjørn Ødegård sier:  ”MIN BAKGRUNN FOR Å MENE NOE: 

Jeg var øyenvitne da jeg jobbet seks år i Kathmandu som lærer på 90-tallet, siden har jeg fulgt 
med HimalPartner og u-hjelpsdebatten. Jeg så at utenlandske fagarbeidere hadde skapt 
utvikling i Nepal gjennom effektiv kompetansebygging siden 1958. Dette bekreftes av 
Statkraft og x-bistandsminister Erik Solheim. I fjor var jeg guide i Nepal og viste fram Butwal 
Technical Institute og Kathmandu University til ca 20 norske ingeniører, mekanikere og 
turister.  
 
Sist sommer var jeg blant medarrangørene av Gründercamp ved Høgskolen i Ålesund:  
Der deltok både Ambassaden i Kathmandu, ordfører Bjørn Tømmerdal, 
professor Inge Johansen, direktør Leon Aurdal og ingeniør Odd Hoftun” 

 

Klubbmøte 4. mars 2013 - Interne klubb saker på agendaen 

Aslaug åpnet møtet med å lese Kolbjørn Falkeide: ”Meitemarken” 

Oddbjørn Øien hadde 3 min og refererte  fra dagens  leder i Sunnmørsposten ang høye 
overdosetall. 

Margunn og Trude har stilt opp som  natteravner  denne helgen og fortalte litt om sine 
erfaringer.  Det var bare positive tilbakemeldinger. Klubben skal stille med 2 medlemmer ei 
helg etter påske.  Mer info kommer. 

Ståle og Oddbjørn har vært på PrePets på Vestnes laurdag 2 mars og vi fikk en orientering 
derfra: 

-  relasjonsbygging 
-  samarbeid mellom klubbene 
-  Kartlegging av prosjekt 
-  TRF (hvor mye skal vi sende) 
-  Verdenspresidentens visjoner 

Kjekt møte med god stemning  

 

  



Klubbmøte 18. februar 2013 - John Stennes orienterte om The Rotary 
Foundation 

Aslaug opna møtet med eit dikt av Bente Bratlund. 

John	Stennes	orienterte	om	The	Rotary	Foundation.	

Mottoet til The Rotary Foundation er “doing good in the world”. 
Innsamla pengar til TRF går humanitært arbeid og utdanning. 
Av det vi betaler inn til TRF går 50% tl verdensfondet  og 50% til distriktsfondet. 

Stennes viste også bilder frå eit Rotaryprosjekt  som Volda har hatt i Afrika. her 

 

Klubbmøte 04. februar 2013 - Besøk av Ola Kåre Dybvik som holdt foredrag 
om Sula Næringsforening m.m. 

 Aslaug opna møtet med en liten historie . 

Ingen 3-minutt, men Aslaug oppfordra medlemmene om å gjere ein innsats med å omsetje 
kortbunkene vi  har liggjande. Pengane frå kortsal skal gå til det internasjonale prosjektet vårt. 

Ola Kåre Dybvik heldt  foredrag om Sula Næringsforening, om næringslivet på 
Sula, om statistikkar, arealsituasjon, reguleringsplanar, framtidsutsikter 
generelt, og for Vedde sildeolje spesielt. Veldig interessant å høyre på. 

 

Klubbmøte 28. januar 2013 - Besøk av kommunalsjef i Sula Kommune Anne-
Grethe Skjærseth 

Aslaug åpnet møtet med en liten historie frå boken ”Takk for maten” 

Jon hadde 3 min og snakket om det å være medlem av Rotary og det ansvaret vi hadde som 
medlemmer. 

Kommunalsjef Anne Grete Skjærseth frå Sula Kommune startet sitt innlegg 
med å fortelle om sin bakgrunn og oppvekst. Deretter om sitt arbeid i Sula 
kommune; utfordringer, planer og langsiktig arbeid. 

 

 

  



Klubbmøte 21. januar 2013 - Besøk av Frøydis Vasset 

Aslaug opna med ein vits (som alle dei som ikkje møtte i kveld gjekk glipp av) 

Torunn hadde 3 minutt: Kva kan kvar enkelt gjer som medmenneske når små og større ulykke 
skjer. 

Kveldens	foredragsholder:	Frøydis	Vasset		

Frøydis tok doktorgrad i Medarbeidarsamtalen  i haust, og snakka både om  
veien dit og litt om resultata ho kom fram til i undersøkingane sine.  Studiet var 
knytt til universitetet i Stavanger der ho hadde veileder. 

Frøydis er til vanleg tilsett ved høgskulen i Ålesund der ho underviser sjukepleiestudentar. Er 
sjukepleiar i botn + bl.a. master i samfunnsfag, som ho underviser i. 

Då sjukepleieskulen trong meir kompetanse, tok ho utfordringa og sette i gang med eit 4 årig 
forløp fram mot doktorgrad. 

Ho fekk full lønn for 75 % studie og 25 % arbeid + dekka ein del reisekostnada. Har 3 års 
bindingstid i etterkant. 

Hadde eit semester i Skottland for å studere språket, då dei 4 artiklane ho måtte publisere og 
disputten til slutt gjekk på engelsk.  Desse artiklane er samla i ei bok som vi fekk  eit 
eksemplar av: 

Possible Effects of Performance Appraisal in Municipain Helth Service. 

Snakka til slutt litt om både individuelle medarbeidarsamtalar og samtalar i små gruppe på 3. 

Litt meir om Frøydis si doktorgradsavhandling: Frøydis Vasset ved HIALS 

Frøydis blir intervjua på NRK:  NRK 

 

Klubbmøte 14. januar 2013 - Besøk av ordføreren i Sula, Geir Ove Vegsund 

Aslaug innledet møtet med en fortelling. 

3 min:  Leif  hadde med nydelig kake. Snakket litt om det å være i Rotary før – sammenlignet 
med hvordan det er å være medlem i dag; møter, dugnad, etc. Leif ga signaler om at han kom 
til å slutte i klubben, noe som vi syntes er veldig synd. Leif  har vært medlem siden 1974. 

Dagens gjest var ordføreren vår Geir Ove Vegsund.  Innledet med å fortelle 
litt om sitt liv privat, deretter den politiske delen, som ordfører i Sula 
kommune. Avslutningsvis om utsikter fram i tid. 

 

 



Klubbmøte 7. januar 2013 - Presidentens møte 

Aslaug innledet møtet med diktet ”Dobbeltgjenger” av Inger Hagerup. 
Jan Magnar hadde 3-min 
 I dag var det Presidentens møte – med styremøte i forkant av dette. 
 
Aslaug orienterte medlemmene om saker som blei tatt opp på møtet: 
1. Møteprogram  - dette vil bli sendt ut  innen slutten av uken. 
2. Medlemsverving –  vil bli sendt ut en liste over aktuelle personer å invitere med i 

klubben. 
3. Internasjonalt prosjekt/Sverre Blindheimsvik – vi vil følgje dette opp i slutten  av 

mnd., evt sende ut en reminder. 
4. Den første ”vakten” som natteravn vil bli 23.02.2013. Oppmøte klokka 23.30/slutt ca. 

03.30. Nærmere info vil komme. Vi oppfordrer medlemmene til å melde seg på. 
Klubben skal stille med 2 personer.  Kveld nr. 2 blir ca. rundt påsketider. 

5. Vinutlodning – Jan Magnar vant ei flaske rødvin 
6. Rotary medlemskort vil bli mulig å få for den som ønsker. 
7. Kasserer  har sendt ut årets kontigent 

 

Klubbmøte 10. desember 2012 - Hyggelig juleavslutning 

Vi hadde ei koselig stund med ”smak av jul”, der Karoline og Oddbjørn var ansvarlig for 
programmet. 

Vi blei servert nydelig marsipankake, sang julesang og til slutt avsluttet med en quiz. 

God stemning og en ”koselig pust i bakken” i en travel førjulstid.  

 

Klubbmøte 3. desember 2012 - Presidentens møte 

Aslaug innledet med en liten historie frå boken”Takk for maten” 

Oddbjørn hadde 3 min der han ”slo et slag” for Rotary Foundation og autogiro. 

Agenda	for	møtet:	

Rotaract 

Innerwheel, støtte til Camilla Tafjord stiftelsen/fond 

Natteravn, 2 vakter før jul 2013 + 2 vakter februar/mars (klubben stiller med 2 personer før og 
etter jul) 

Prosjektet ”Sverre Blindheimsvik på øya Bohol Filippinene) skal presenteres i Sulaposten + 
distribusjon til bedriftene på Sula. 



 

Klubbmøte 26. november 2012 - Tema for kvelden var medlemsverving 

 

Klubbmøte 21. november 2012- Besøk hos Rolls-Royce Technology and 
Training Centre (RRTTC) 

Denne onsdagen var vi sammen med Giske Rotary på besøk hos Rolls-Royce Technology and 
Training Centre på Nørve. Dette opplæringssenteret er et av tre i sitt slag som Rolls-Royce 
har eller er på vei til å få globalt. De andre to vil bli i Singapore og Brasil. Senteret på Nørve 
dekker Europaregionen. Her skal Rolls-Royce drive opplæring både av sine egne servicefolk 
samt av mannskap som bruker deres utstyr. 

 

 

 

 

Vi fikk først en liten introduksjon av Tore Huse om Rolls-Royce Marine sin 
opplæringsaktivitet, deretter ble det omvisning på anlegget, der vi bl.a fikk se thrustere, 
propllere, vinsjer, kraner, styremaskiner m.m. med tilhørende kontrollutstyr. I tillegg fikk vi 
en titt innom de ulike simulatorene som Rolls-Royce Marine disponerer på senteret. 

 

 

 

  

 

Tilsammen var vi godt og vel 40 stykker som hadde tatt turen til opplæringssenteret denne 
kvelden, og fikk se og oppleve mye spennende innenfor maritim høyteknologi.  

Takk til Rolls-Royce Marine og Tore Huse for en flott kveld.  

RR Technology and Training Centre 

Rolls-Royce Marine 

 

  



Klubbmøte 12. november 2012 - "Ego-foredrag" ved Karoline 

Aslaug ønsket velkommen med ”ord fra barnemunn” 

Peder Otto hadde ansvar for 3 min.  Anbefalte medlemmene til å møte på omvisningen  på 
NMK senteret   (Rolls Royce) onsdag 21.11.2012 klokka 18.00  

Så var det Karoline Bøe sin tur å holde sitt egoforedrag. 

Innledet først med å fortelje om sin oppvekst, sin jobb i Sula Kommune som 
Personalkonsulent  og avsluttet med å fortelle og vise sin litt spesielle hobby. Dette er virkelig 
en ”dame for sin hatt”  

Med bakgrunn i sin store interesse for ”Chanel” – så fikk Karoline ideen til å lage hatter.  
Disse er ”kopiert” og ved å hekle, så laget Karoline de flotteste hodeplagg. (se bildet) 

En meget kreativ dame – kjempeartig for oss å få ta del i dette !!!!   

 

Klubbmøte 5. november 2012 - Presidentens møte 

Aslaug ønsket velkommen med en vits. 

Ståle Vegsund hadde 3 min og snakket om Fjellløypa 

 Det blei avholdt styremøte i forkant av medlemsmøtet. Aslaug vil orientere medlemmene om 
det som var på agendaen. 

Når det gjelder 3 min., så vil vi fortsatt ”holde på” denne tradisjonen. Vi kom fram til at det 
ikkje lenger skal være nødvendig å ta med kake, men at det kan være nok med en liten 
sjokolade ”frå huset”. 

Vi minner om besøk på NMK senteret onsdag 21 nov klokka 18.00 

Kveldens møte var ”Presidentens møte” og det blei brukt litt tid på drodling ang hva vi evt 
kan bruke Distriktsmidler som vi skal søke på. En del forslag kom fram J 

Vi planlegger et Årsmøte i løpet av desember. Det skal være som en oppsummering av 2012. 
Dette blir da som et ”julemøte –  koselig avslutning på året 2012. 

 

Klubbmøte 29. oktober 2012 - Peder Otto Dybvik fortalte om reisen til Kina 
og turen på "Livets elv". 

Aslaug ønsket velkommen med et dikt. 

Resten av møtekvelden viste Peder Otto bilder frå turen  til Kina – frå ”Livets Elv” (Yangtze 
elven) – Kinas pulsåre. Veldig facinerende og interessant  



Klubbmøte 24. oktober - Fellesarrangement på Devold/ Kølabuda. 

Vi var tilsammen 59 rotarianere fra Sula, Spjelkavik, Giske, Ålesund, Ålesund Øst, Brattvåg 
og Rotaract. Dette var akkurat nok til fylle Kølabuda helt. 

Arrangementet startet med at Bente Langeland tok oss med på en ”vandring”  på området. 
Hun foratalte om prosessen med å gi nytt liv til fabrikkområdet til Devold og samarbeidet de 
har hatt med Snøhetta arkitektkontor. Vi fikk også en orientering om  framtidige planer for 
Devold fabrikken. Deretter ble det museumsvandring med Ole Andreas Devold. 

 

 

 

 

Engasjerte guider tok oss med på vandring på Devold i ny og gammel tid. 

 

 

 En "blå" stemningskveld på Devold. 

 

 

 

Klokka 19.00 startet arrangementet  i Kølabuda. Det blei en meget vellykket kveld med fine 
kulturelle innslag. Musikken hadde Arve Haugland, Egil Humlen, Jens Arne Molvær og 
Oddbjørn Øien ansvaret for. 

 

 

 

 

 

Stemningsskapere i Kølabuda 



 

 

God stemning var det rundt bordene også denne kvelden. 

Det blei servert bacalao  m/brød + kaffe og kaker. 
Peder Otto viste oss vakre bilder frå fylket. 
Aslaug ledet kvelden på en utmerket måte. 

Mer om historien til O.A. Devolds Sønner 

 

Klubbmøte 15. oktober 2012 - Oddbjørn gav en presentasjon om Rotary og 
hvordan en kan drive medlemsverving. 

Aslaug orienterte først om Kølbuda-arrangementet  onsdag 24.okt. 

Oddbjørn hadde ein  veldig informativ og  fin presentasjon om kva Rotary står for, og korleis 
ein kan drive medlemsverving. 
Viktig info om kva slags brosjyremateriell og skjema som er tilgjengeleg på nett.  
 I etterkant av foredraget delte vi litt tankar i lag med medlemskomiteen om korleis vi kan 
kome i gong med medlemsverving. 
Medlemskomiteen  vil jobbe vidare med dette, og så dra resten av klubben med. 

Forslag om å ha fleire yrkesforedrag /korte innslag frå klubbmedlemmane om nytt frå yrka 
våre. 

 

Klubbmøte 8. oktober 2012 - Besøk hos "Pensens Venner" 

Denne kvelden ble vi tatt godt imot av ildsjelene i "Pensens Venner", 
modelljernbaneforeningen for Ålesund og omegn. 

 

 



Foreningen som i dag har 12 aktive medlemmer, har et flott og imponerende anlegg på loftet 
av det gamle kommunehuset inne på fabrikkerområdet til Devold i Langevåg.  En litt 
spektakulær trappestige førte oss til lokalet som rommet landskap og miljø til 
modelltogbanen. 

Først fikk vi en kort gjennomgang med tilbakeblikk på modelljernbanens historie både på 
verdensbasis og lokalt, samt en innføring i hvordan en modellljernbane fungerer og kan 
styres. Deretter fikk vi vandre rundt i lokalet og  se på det fantastiske, detaljrike anlegget. 

 

For de som vil se mer om modelljernbaner er her en link til verdens største modelljernbane i 
Hamburg 

 

Klubbmøte 1. oktober 2012 - Presidentens møte. 

3	min:	Kåre Gunnar fortalte litt om byen Riga i Latvia. 

Presidentens	møte:	

Aslaug har sendt inn rapport på at klubben har fullført prosjekt Sansehagen.  Positive 
tilbakmeldinger frå DG Margit Bjustad og Torbjørn Akersveen. Vi vil undersøke om vi kan 
søke om videre midler til å vedlikeholde prosjektet 

Aslaug og Beate har deltatt på President Forum ledet av AG Gunnar Kvalsund. Hovudtemaet 
var ”status i klubbene”. Vi diskuterte muligheten for et felles prosjekt med Ålesund Rotary. 
Positivt dersom vi kan få til et samarbeid med naboklubben om å gå Natteravn i Ålesund 
sentrum. Vi kommer tilbake med mer informasjon senere 

Elles så har Aslaug, Ståle og Oddbjørn vært på Distriktskonferanse på Lillehammer. Veldig 
interessant i flg deltakerene. Gode foredrag og dyktige foredragsholdere som snakket  rundt 
temaet ”Internasjonal forståelse og fred.  Margit anmodet om å følgje opp ”Peace through 
service” i klubben på ”heimebane”. 

Vi planlegger et medlemsmøte med medlemsverving som tema. Oddbjørn vil lede dette. 
Forøvrig vil Per vil stille som  klubbens representant på møtet  som blir arrangert 15/10. 

Klubben har gått til innkjøp av lerret og prosjektor. 

For å synliggjøre oss mer, så diskuterte vi om vi kunne delta på ”Kvitveisdagen”. Vi vil 
komme mer tilbake til dette. 



Klubbmøte 24. september 2012 - Høstdugnad i Sansehagen 

Nå var det igjen på tide med en liten dugnad i Sansehagen. Noen av klubbens ivrige damer 
møtte for å rydde i blomsterbed, samle løv og gjøre litt klart til neste vår. 

     

 

Klubbmøte 17.september 2012 - Jan Magnar Sandvik fortalte om Sunnmøre 
Politidistrikt 

Jan Magnar Sandvik holdt et interessant foredrag om Sunnmøre Politidistrikt. Det 
omhandlet organisering og hvordan politidistriktet fungerer frå ”innsiden”. 

 

 

Guvernørbesøk 10.september 2012 

Kveldens møte ble avholdt i felleskap med Spjelkavik Rotary. 

 

Aslaug ønsket velkommen til møtet med en vakker 
introduksjon ”Hyllest til kvinnen” akkompagnert på 
piano av Arve Haugland. 

 

 

 

En veldig engasjert og inspirert Guvernør snakket om 
Rotary`s organisasjon, prinsipper  og verdier, som 
omfatter kort sagt:  Rotary is service. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

.  

 

 

Et veldig inspirerende møte som blei ledet på en utmerket måte av Aslaug. 

 

 

Klubbmøte 3.september 2012 – Presidentens møte og opptak av nytt medlem. 

Karoline Bøe blei tatt opp som nytt medlem i klubben. Hjertelig velkommen til henne. 

 

Klubbmøte 27. august 2012 – besøk av Knut Baar fra Kystverket. 

”Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. 
Kystverket skal levere i samsvar med politiske vedtak, løyvingar og betsillingar. Kystverket arbeider 
aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for 
framkome og effektive hamner. Kystverket førebygg og begrensar skadeeffektane ved akutt 
forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona” 

   

Vi blei servert nydelig fiskesuppe + 

kaffe og sjokolade  Takk til Oddbjørn Øien og Arve 
Haugland som  gav oss flotte  innslag på 
trompet og piano. 



På kveldens medlemsmøte holdt Knut Baar – ansatt i Kystverket – 
foredrag om temaet: 

”Med lys i leia bygde vi landet”. 

Et interessant foredrag og fyrenes og kystens betydning som nasjonsbygging. 

Mer om fyr:  "Norsk Fyrhistorisk Forening" 

 

Klubbmøte 20. august 2012 - Første møte i nytt rotaryår. 

Kveldens foredragsholder var Kari Fiskerstrand.  

Hun arbeider nå for TIPH – som står for Temporary International 
Precence in Hebron – en organisasjon med sivile  observatører som 
overvåker  situasjonen i byen Hebron på den israelsk okkuperte 
Vestbredden. 

Et utrolig interessant foredrag om livet i den okkuperte byen  

 

Sommaravslutning og Presidentskifte i juni 2012 

Turid takkar for seg etter denne perioden ho har vore president og stedsfortredar for Grethe, 
og overlet presidentvervet til Aslaug for presidentåret 2012-2013. 

Festkomiteen, med god hjelp av kveldens vertskap, hadde laga koseleg til.   
På menyen stod det pastasalat, brød, kaffi og sjokolade. 

Ein triveleg kveld, med god stemning, quiz og prat rundt bordet. 

Stor takk og ein blomsterbukett til Peder Otto og Bjørg som så gjestfritt inviterer oss inn i 
buda si. 

 

 

 

Påtroppande president Aslaug og 
avtroppande president Turid. 

 

 


