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Klubbmøte 30. juni 2014 - Avslutning  og presidentskifte 

Mandag 30. juni avsluttet vi Rotary året 2013/2014 med kaffe og marsipankake. Vi var 12 stk 
som møtte.  Godt oppmøte, med tanke på at flere allerede har reist på ferie. Veldig hyggelig at 
John også kom på besøk. 

Vi starter opp igjen etter ferien 18 august. (på lensmannskontoret). Det er ennå litt usikkert 
hvilket lokale vi skal ha til høsten, men vi har noen alternativer som vi skal sjekke. 

 

I går var det Presidentskifte, der Ståle ”gav  stafettpinnen” til Trude.  Vi takker Ståle for den 
gode innsatsen i året som har gått og ønsker Trude lykke til! 

Ståle, Per og Beate fikk overrakt blomster. 

Dermed ønskes alle en riktig god ferie og så møtes vi igjen til høsten. 

 

Dugnader i Juni 2014 

Dugnad	i	lysløypa	i	Vasset	frilufts‐	og	idrettspark.	

Første dugnaden vår var mandag 2. juni. Da møtte en gjeng godt motivert rotarianere for å 
gjøre en innsats i det fine sommerværet. I løpet av et par timer fikk vi gjort unna mye arbeid på 
det området vi hadde fått tilvist ved enden av grusbana. Grus ble trillet på plass og lagt fint 
utover. 



 

     Her rådde god dugnadsånd! 

 

     Et pust i bakken måtte vi ha og da hadde Torunn ordnet med ekstra god kaffe! 

 

Mandag 16. juni fortsatte vi med arbeidet i lysløypa. Denne gangen forflyttet vi oss til 
Skytterhuset og gruset løypa et stykke østover. 

Vi fikk gjort mye denne mandagen – det hjalp veldig på at Ståle hadde tatt med ”firhjuling” m/henger. 

Da var vi ferdig med dugnadsinnsatsen for dette Rotary året.  

 

Dugnader i mai 2014 

Dugnad	i	Sansehagen	i	Molværsveien	15‐17	

Vi har fortsatt med prosjektet vårt i år også. De to første mandagene i mai har det vært en 
dugnadsgjeng som har gått på med full arbeidslyst og gjort våronn i Sansehagen. Raking av 
plener, klipping av busker, spyling av platter og rydding i blomsterbed og plantekar har vært 
hovedaktivitetene så langt. 



Siste dugnaden tok vi en rydding av gangveiene der vi bl.a. stakk kantene med spade. Vi fikk 
spylt under plantekarene  og kostet og spylt på gangveiene, og vi fikk tatt en siste finish på 
blomsterbedene. 

Nå ble det standsmessig! 

 

Mange ivrige Rotarianere deltok på dugnadene i mai 2014. 

 

Et pust i bakken, med servering av boller og kaffi satte vi stor pris på! 

 

Vi har alllerede fått gode tilbakemeldinger fra styrer, ansatte og brukerne av Sansehagen. Det er 
kjekt å vite at arbeidet vi gjør blir satt pris på.  

 

Klubbmøte 28. april 2014 – Peder Otto Dybvik og Gunnar Molvær fortalte om 
reisen de hadde til Japan i påsken 2014. 

 

Klubbmøte 31. mars 2014 – Jan Saue fortalte om Finnmark. 

 



Klubbmøte 24. mars 2014 – Kari Fiskerstrand fortalte om oppholdet sitt i 
Hebron. 

 

Klubbmøte 17. mars 2014 – Olav Hoff fortalte om Ålesund Mottakssenter. 

 

Klubbmøte 10.mars 2014 – Presidentens møte med fokus på medlemsutvikling. 

 

Klubbmøte 3. mars 2014 – Besøk av West Norway v/ Arne Røst. 

 

Klubbmøte 24. februar 2014 – Utlevering av fisk ifbm. fiskesalg til inntekt for 
Sula Rotaryklubb. 

 

Klubbmøte 17. februar 2014 - Jan Magnar Sandvik holdt innlegg om politiet. 

Jan Magnar holdt et svært interessant innlegg om politiet basert på NOU 2013: 9 

Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer - Politianalysen 

 

Klubbmøte 10. februar 2014 - Besøk av Liv Standal - leiande helesesøster i Sula 

Mandag 10 februar var Liv Standal, ledende helsesøster i kommunen - på besøk hos oss i Sula 
Rotary. En meget engasjert leder fortalte om sitt og Helsestasjonen sitt arbeid i kommunen. 

 

Klubbmøte 03. februar 2014 - Presidentens møte og utnevning av John Leinslie 
til æresmedlem. 

     

John Leinslie har bestemt at han etter mange 
års medlemskap nå vi gi seg i Sula Rotary 
Klubb, men klubben ønsker fortsatt å ha med 
John - og ikke minst ære han for innsatsen 
gjennom alle år. 

 



På møtet vårt den 03.02.14 ble han utnevnt til æresmedlem i Sula Rotary Klubb og kan da 
fortsatt møte i klubben uten forpliktelser. Han kan også møte i hvilken som helst Rotaryklubb 
verden over. 

John var chartermedlem i Sula Rotary Klubb som fikk sitt Charter i 1968. Han har vært trofast 
medlem siden da.John Leinslie har hatt en rekke verv i Sula Rotary Klubb og også i Rotary 
International. Han var president for klubben i 1979-80, og var utnevnt til Guvernør for distrkt 
2280 i 1987-88. Etter sitt år som Guvernør var John i flere år med i internasjonalt arbeid 
innenfor Rotary's miljøsaker. 

Utnevnelsen ble feiret med kaffe og marsipankake. 

 

 

 

Klubbmøte 27. januar 2014 - Besøk av Ole Bjørn Humlen fra HM Elektro. 

Denne kvelden hadde vi besøk av Ole Bjørn Humlen fra HM Elektro. 

Vi fikk litt historikk fra oppstarten av Kåre Humlen A/S til HM Elektro med Sigurd Molvær og 
Ole Bjørn Humlen. 

Ny eier ved slag av 51% til Hareid Group og 17% til de ansatte i 2013. 

Vi fikk vite litt om firmaet og hvilke prosjekter de arbeider med. 

Mer om HM Elektro her. 

 

Klubbmøte 20. januar 2014 - Besøk fra "Mandel og Melis" 

Mandag 20 januar hadde vi besøk av Mandel og Melis. Veldig engasjerende og interessant å 
høre Janne Peggy Larsen fortelle om oppstart av bedriften og planer for framtiden.  

Veldig godt oppmøte. 



Klubbmøte 13.januar 2014 - Sverre Blindheimsvik mottar bidrag til "Save a 
Child Family" prosjektet 

Sula Rotary har samla inn kr.15000 til familieprosjektet ”Save a Child” på øya Bohol på 
Filippinene. 
Pengane er samla inn frå næringsliv og private givarar, og skal brukast til å kjøpe inn ein 
fiskebåt med påhengsmotor til familieprosjektet som Sverre Blindheimsvik er pådrivar for på 
Filippinene. Slik blir det både arbeid og mat til fleire, fortel Sverre Blindheimsvik, som var på 
besøk saman med familien sin for å motta bidraget fra Sula Rotary. 

 

 

 

 

 

 

Klubbmøte 06. Januar 2014 - Presidentens møte 

Medlemsmøtet: 

-  Vi trenger  flere ideer til program 

-  Pengene til  Sverre Blindheimsvik prosjektet skal  overrekkes mandag 13.01.2014. Skal være 
litt høytidlighet rundt dette. 

-  Vi trenger mer penger. Karoline skal søke om  midler fra  stiftelser. Det blei også bestemt at 
vi skal selge fisk/reker i forkant av påsken. Turid Humlen tar kontakt med Longva fisk for å 
sjekke hvilke priser vi kan få. 

-  Når det gjelder dugnaden til Sansehagen, så vil vi ”slå sammen”  min. 2 Rotary møter, for å 
få gjort en del når vi først er i gang.  (første dugnad i mai) 

 

Klubbmøte 09. desember 2013 - Trine Humlen og Thea Vegsund fortalte om 
RYLA-samlingen i november. 

Trine Humlen og Thea Vegsund ga oss tilbakemeldinger på hva de satt igjen med av intrykk 
etter Ryla-samlingen i Ulsteinvik i september. 

 

 



Klubbmøte 02. desember 2013 – Ego-foredrag ved Jan Saue 

Vi fikk høre om Jan Saue sin oppvekst i Kirkenes, om familie, utdanning og yrkesliv fram til 
han endte opp på Sula. 

En utrolig fengende og underholdende time  - med mye historie og lokalkunnskap fra Kirkenes. 

 

Klubbmøte 25.november 2013 - Bedriftsbesøk hos Cornelia Skuggen i Celsius 
glassblåser-verksted 

Cornelia Skuggen har flyttet 
glassblåserverkstedet sitt fra Ålesund 
til "nye" lokaler i Devoldfabrikken. 

 

 

 

Vi fikk ei fin stund, der 
Cornelia fortalte om 
"veien fram" - utdanning 
og litt  historie + utsikter 
framover. 

 

 

 

Gunnar fikk også prøve seg i galssblåserkunsten. 

Mer om Cornelia Skuggen og Celsius her 

 

 

 

  



Klubbmøte 18. november 2013 - Presidentens møte 

Hyggelig besøk fra Kirkenes Rotary,  Kjersti Saue  (mor til Jan Saue) 

Sak 1: 

Sverre Blindheimsvik prosjektet er nå blitt "friskmeldt" og pengene vil bli overført til styret for 
stiftelsen.  Vi vil etter hvert komme med informasjon og bilde til givere. 

Sak 2 

Pinsene som vi bestilte er kommet. 

Sak 3 

President forum:  Ståle og Trude 

Sak4 

Lørdag 23 november stiller Sula Rotary som Natteravner med 2 eller 3 representanter.  (Aslaug 
+Jan+ Turid?) 

Sak5 

Digitalt arkiv: Vi har undersøkt hos Rotary (sentralt), men til tross for at vi er i 2013, så  finnes 
det ikke et sentralt digitalt arkiv for Rotary klubbene. Undersøkes om distrikt klubber i 
fellesskap vil ta kostnaden med å få opprettet dette i fellesskap. 

Sak 6 

Forslag til inntektsgivende tiltak: 

Lotteri  (trykk, evt  spiselige produkt som reker etc.),  mulig arrangering av konsert… 

 
Margunn avsluttet med å snakke om medlemsverving. 

 

Klubbmøte 11. november 2013 - Besøk av Leon Aurdal, rådmann i Sula 
Kommune 

Rådmann i Sula Kommune, Leon Aurdal, holdt foredrag om utfordringer i 
hverdagen. 

 

 

  



Klubbmøte 04. november 2013 - Besøk av Ingar Eide og Tore Havold fra 
bedriftenTova. 

Et utrolig interessant foredrag om suksessbedriften Tova og grunnleggerne Ingar og Margunn 
Eide i Darhan i Mongolia. 

Ingar Eide fortalte om veien fra norske agronomer etablerte et 
jordbrukprosjekt i et ribbet Mongolia på midten av 1990-tallet, frem til at 
dei idag driver bærekraftig produksjon som har ringvirkninger i en større 
kontekst. 

Tore Håvold - som er med på utformingen av designet på tøflene- viste 
bilder fra sine besøk i landet, av folket og av fabrikken. 

Mer om Tova her 

 

Klubbmøte 31. oktober 2013 - Årsmøte og sosialt samvær i sjøbuda til Peder 
Otto 

Vi hadde en utrolig kjekk kveld på torsdag i Sjøbuda til Peder Otto. Vertskapet hadde pyntet og 
laget det veldig koselig til vi skulle komme. Nydelig mat; krabbe + reker og ikke minst en 
veldig god stemning. 

Kvelden blei krydret med gitarspill fra Gunnar+  allsang, og en flott kveld blei avsluttet med 
bildequiz fra Peder Ottos flotte bilder fra Møre og Romsdal. 

 

Klubbmøte 21. oktober 2013- besøk av kapellan Anne Marit Riste. 

 

Temaet for kvelden var ”tanker om hva det er som gir oss mennesker identitet og verdi. Er det 
slekta vår? Er det utdanninga eller yrkeskarrieren vår? Er det det vi eig? Eller kva er det?  Også 
litt om det å være del av et fellesskap, at vi er gjensidig avhengig av hverandre”. 

Mange tankevekkere i dette foredraget. 

 

Felles sosialt samvær med klubbene på Nordre Sunnmøre 17. oktober 2013 

17.10. inviterte Giske Rotary Klubb til felles sosialt arrengement for alle klubbene i Nordre 
Sunnmøre distrikt. Her ble vi tatt vel i mot av president Marit Vik i lokalene til Kulturfabrikken 
i Øygardshavna på Giske. Ante og Lars Giskeødegård tok deretter over og fortalte om hvordan 
de startet prosjektet med et studio i et gammelt naust . Etter hvert skulle dette bli til Ocean 



Sound Records. Store planer har de også for Kulturfabrikken som holder til i de gamle lokalene 
etter Mørekjøkken ute på Giske. 

 

Det ble en fantastisk kjekke kveld i lokalet der ute i sjøkanten med en helt enestående utsikt. 
Det ble servert en nydelig fiskesuppe, vi sang og tro det eller ei men det ble også en innspilling 
i studioet før vi fikk gå hjem den kvelden. 

 

Tusen takk til Giske Rotaryklubb som arrangerte dette hyggelige samværet for oss! 

Vil du vite mer om Øygardshavna og Ocean Sound finner du det her: 

http://oygardshavna.no/ , http://www.oceansoundrecordings.com/ , 

 

Klubbmøte 7. oktober 2013 - besøk av Werner Dybvik fra C-Flow AS 

Mandag 07.10. hadde vi besøk av Werner Dybvik fra C-Flow AS 

 

Werner Dybvik jobber i Sulafirmaet C-flow as som tegner, bygger og leverer transportsystemer 
for fisk innen oppdrett og pelagisk worldwide.  
Han jobber som reisemontør og reiser rundt i verden og monterer og setter igang slike anlegg 
ute hos kunder. Han viste oss bilder og fortalte om en litt spesiell jobb han har har vært med på 
i Kamchatka øst i Russland nord mot Sibir. 
 
VI fikk mye informasjon både om Werner sin tur til Russland og firmaet C-flow som med sine 
25 ansatte holder til på Sula. C-flow har også en avdeling i Chile med ca 60 ansatte. 

Tusen takk til Werner for en svært interessant kveld! 

Vil du vite mer om C-flow, kan du finne det her. 



Klubbmøte 30. september 2013 – Besøk av Distriktsguvernør Roy Heine Olsen 

Mandag 30.09 fikk vi besøk av distrikstguvernør Roy Heine Olsen. 

 

Dette var et fellesmøte med Spjelkavik Rotaryklubb i lokalene til Langevåg Skytterlag, og 
første delen av møtet var et fellesmøte med styrene i Sula og Spjelkavik. 

DG snakket engasjert om arbeidet med End Polio Now, hva som gjøres på verdensbasis og hva 
vi kan gjøre lokalt. Det ble også lagt vekt på prosjektarbeid. At vi må ha bærekraftige prosjekt, 
og at kvalitetssikring er en viktig faktor. Vi må bli flinkere til å bruke felles kompetanse, 
samarbeide klubbene i mellom og utnytte den kompetansen som de enkelte rotarymedlemmene 
besitter. 

 

Klubbmøte 23. september 2013– Ego-foredrag av Gunnar Molvær 

 

Klubbmøte 16. september 2013- Besøk på gamle Mauseidvåg bedehus 

Mandag 16. 09. var vi på et spennende og lærerikt besøk i gamle bedehuset i Mauseidvåg. 

Der ble vi tatt godt imot av Jannicke Høydal som fortalte oss både om historien til bedehuset. 
Og sin egen historie om hvorfor og hvordan hun har kjøpt og restaurert (egenhendig) dette 

gamle ærverdige huset. 

 

Hun ga også innblikk i planene hun har for bruk av huset fremover, ikke bare for sitt eget 
rammeverksted og som øvingslokale for Scala Brio, men kanskje en slags kulturkafe, 
konsertlokale, utleie til mindre arrangement m.m. 



 

Vi fikk også tatt en kikk i atelieret til Gunnar oppe på loftet. Her var det mye flott å se. 

 

Klubbmøte 9. september 2013 - Presidentens møte i september 

Valgdagen får ta skylden for noe dårlig oppmøte denne kvelden. 

Presidentens møte. 

Purring på medl. utvikling og TRF treff i Vestnes den 14 sept.  Aslaug og Margunn kan trolig 
reise. 

Programmet etterlyses. Trude har fått tilsendt tema av Peder Otto som ho har skrevet på sida. 
Ståle tar kontakt med programkomiteen ved Turid for å få programmet inn i malen som 
Margunn har laga. Det er ønskelig med 3 minutt ved egoforedrag og presidentens møte. Vi 
kutter det når vi har foredragsholdere da vi normalt treng tida til temaet 

Styremøte mandag 16 sept. kl. 18, der bl.a krabbefesten vi skal ha en gang i oktober blir 
planlagt. 

Vi har fått invitasjon til natteravn og treng 2-3 personer på følgende datoer: 

26 oktober :  Ståle + ? 

23 november: Aslaug +  Jan ( kan trolig stille) 

Det va fleire som ivra for dette tiltaket når det vart lansert så det bør ikkje by på problem å få 
dekke opp desse datoane med 2-3 personer. Meld dokke til Ståle! 

Yrkesforedrag. 

Margunn fortalde om jobben sin ved Adecco Norge AS avd. i Ålesund der ho har jobba siden -
96.  Klokka gikk  vel fort og  vi ville gjerne høre mer om et spennende arbeid som dekker 
mange område. 

 

Klubbmøte 02. september 2013 - Besøk av Steve Røyset 

Vi var så heldige å få Steve Røyset på besøk på møtet denne mandagen. Han fortalte om 
motorsykkelturen sin ”Explore the World 2012”. Han solgte leiligheten sin, sluttet i jobben og 
kjøpte seg motorsykkel og drog på en 7 mnd tur gjennom Europa – via Tyrkia-Iran-



Turkmenistan-Usbekistan-Kasakstan – Russland. Etter et lite opphold i Norge dro han til USA 
og videre rundt omkring I Sør Amerika før han vendte hjem i desember 2012. 

 

Explore the world 2012 

Artikkel om Steve i Sunnmørsposten 

 

Klubbmøte 26.august 2013 - John Stennes fra Hareid Rotary holdt foredrag om 
the David School in Sierra Leone. 

John Stennes fra Hareid Rotary holdt foredrag om the David School in Sierra Leone. 

 

 

 

Interessant foredrag om flere RK klubbers engasjement i det hardt rammede Sierra Leone. (se 
vedlagte linker) 

David School Messenger 

Omtale i Vikebladet 

The David School 

 

Klubbmøte 19. august 2013 - Presidentens møte og opptak av nytt medlem! 

Følgende saker blei drøftet: 



Sansehagen.  Kanskje få til et samarbeid med kommunen. (kjøp av blomster på vårparten) 

Vi skal ha en Sosial kveld i oktober. Blir mest sannsynlig på sjøbuda til Peder Otto 

Forslag om at vi kan ta ei ”ny runde” , der medlemmene kan fortelle om nytt frå arbeidsplassen. 
Dette kan gjerne være på Presidentens møte. 

 

Gunnar Molvær ble tatt opp som nytt medlem denne kvelden! 

 

 


