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Fremmøte siste måned har vært:   82%. 

 

Grunnen til det høye fremmøte er at redaktøren har ordnet opp i medlemsmassen og tatt de 

som er fritatt fra «møteplikten» ut av statistikken.  Disse er de som har sum av alder og 

medlemskap lik 85 år eller mer. 

 

Følgende har hatt 100% fremmøte: Dag, Christian, Knut, Ingunn, Helge, Bjørn, Willy, 

Rolf, John Sigurd, Dag Olav, Arne og Ingolv. 

 

Vi gratulerer i neste måned:  

 

 

  7. Dag   84 år 

11. Rolf   70  « 

14. Rune   68  « 

27. Petter   70  « . 

 

 

 

Programmet har i den forløpne måned vært: 

 
Januar 

 

  4.  De som er herre over egen tid 

  6.  Pratemøte / internasjonal komite.   

  9.   

13.  Tertnes skolemusikk korps, suveren aktør i Åsane,  v/leder Ingunn Bratland 

20.  Pratemøte – rekruttering nye medlemmer 

22.  Nyttårsballuba 

27.  Zanzibar prosjektet under HUS.  Er dette noe for Åsane Rotary?   v/ Tor 

 

Program for neste måned: 

 

  1.  De som er herre over egen tid 

  3.  Handlingsplan  v/ Ingunn 

10.  Fagbokforlaget  v/ Arnstein Bjørke 

17.  Torskemiddag i Skipperforeningen 

24.  Hansadagene i Bergen 9-12.juni.  Hva skjer i Bergen?  v/ Håkon Steinar Vatle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i Åsane Rotary Klubb 18.11.15 
Møtet startet som vanlig med 3-minutter fra dagens ordensmann: Denne gang Helje, 

som delte to opplevelser fra turer til Alicante. En gang 1.mai feiring med musikk og 

opptog, og en helt annen sammenheng da han klarte å gripe fatt i en liten gutt, som var i 

ferd med å gå ut i en stor vei med mye trafikk. 

Resten av kvelden handlet også om å hjelpe. Dag Andreassen introduserte sin datter – 

Turid Andreassen, en tøff og uredd intensivsykepleier fra barneklinikken. Hun har 

tilbragt store deler av sitt yrkesaktive liv i tjeneste for Røde Kors. Røde Kors drar til 

områder med krig og konflikt, og hun har arbeidet i Juba (Sudan/Sør-Sudan), 

Kandahar (Afganistan), Nord-Irak (kurdisk del), Haithi, Sierra Leone (ebolautbruddet) 

og nå rett før møtet i flyktningeleir i Tyskland.  

Hun fortalte levende og engasjert fra dette arbeidet, hvor opplæring var en nøkkeldel: 

Det gjelder om å skape varig bedring ved å undervise det lokale hjelpepersonell. Ut fra 

listen over hennes arbeidssteder, er det helt klart at mye av arbeidet ble utført med høy 

risiko for eget liv og helse. Dette ville hun ikke fortelle mye om, da heller planlegge neste 

oppgave. 

Et flott møte der betydningen av innsatsen til Røde Kors virkelig kom frem! 

Powerpoint-presentasjonen til Turid Andreassen legges også ved, 

 

 

 

ÅSANE ROTARYKLUBB 

Møtereferat 27.01.2016                                                                                           Ref. BK 

 

Vår President Willy ønsket velkommen og minnet om diskusjonsmøte 3.02.2016. 

Rolf informerte om Birgers sykdom i Spania, med heldig tilkomst til sykehus og 

operasjon.  Vi ønsker Birger en god rekonvalisent / bedring. 

 

3 minutter ved Knut Per.                                                                                                                                       

Vi er alle kjent med hans bransjekunnskap innen transport; hvor han startet med 

historiske beslutninger innen transport. Flekkefjordsbanen 1894 og ikke minst 

Bergensbanen i 1905. 

Bergensbanen lever og skal foredles i dag, mens Flekkefjordbanen er lagt ned. I dag er 

Flekkefjordbanen fredet og brukes som en turistbane, hvor det leies ut 1500 dresiner 

pr.år. Knut Per er engasjert i å legge planer for et opplevelses-tog på denne strekningen. 

Han ser for seg et opplevelses-tog, tilsvarende «Bergensexpressen», som kan rulle både 

på vei og på jernbanespor innen 2019. 

 

Dagens Program: Blodbankbygg i PEMBA / Zanzibar - Tanzania 

Foredragsholder: Tor Audun Hervig 

Tor holdt et flott innlegg, godt dokumentert, hvor han presiserte viktigheten av arbeidet 

med bygging av en blodbank i PEMBA. 

Tor har vært flere ganger i Tanzania og kjenner problemene med å etablere prosjekter i 

dette landet. USA gikk inn med store resurser fra 2004 og bygget opp 8 store sentra. 

Hovedvekten den gang var blodbanker for bekjemping av HIV. 

Zanzibarprosjektet: Mange organisasjoner gikk sammen om å etablere en blodbank på 

Zanzibar i 2012. Hovedansvarlig for gjennomføring og oppbygging av en blodbank er 



 

 

 

 

 

 

Haukeland Universitets Sykehus ( HUS ). Askøy og Sotra Rotary har gått sammen om å 

modernisere blodbanken på Zanzibar. De har holdt på i 3 år og vi fikk se resultatet 

/bilder av lokalene.                                                         

Zanzibar er hovedøyen og har 900.000 innbyggere  

En naboøy - PEMBA - mangler alt.                                                                                                                    

HUS tar også ansvar for å etablere en blodbank på PEMBA. Her bor 400.000 

mennesker og de har behov for egen blodbank. Tor Audun og kollegaer fra HUS har 

funnet et bygg de kan modernisere/ bygge på en etasje og har fått inn et tilbud på 

kr.200.000. Dette er midler som må skaffes og han setter lit til at Åsane Rotary, med 

andre klubber kan sette av midler til å få reist denne klinikken.    HUS med sine 

støttespillere vil administrere blodbanken.                                                                                

Tenk å kunne kalle et bygg i PEMBA for « ÅSANE HUS «.     

Tor la også vekt på at medlemmene kunne reise til PEMBA og delta i vaksinering og 

tjenester. Da kunne vi se med egne øyne, bruken av gitte midler.  Tor ønsket snarest en 

vurdering og hvor raskt støtten kunne komme !!!!! 

Vi fikk en god debatt i gang i klubben, hvor vi stilte oss positive til prosjektet. Vi har 

økonomiske krefter i klubben til å påta oss denne oppgaven. Diskusjonen gikk om det 

var et risiko prosjekt og det ble besluttet at vi skulle ta et møte med HUS og få forelagt 

kostnadsrammene/ trygghet for prosjektet.  

Fra Åsane Rotary møter : Arne, Helge, Knut Per og Bjørn.                        

HUS kaller inn. 


