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Fremmøte siste måned har vært:   59 %. 

 

Følgende har hatt 100% fremmøte: : Christian, Walter, Willy, Stig, John Sigurd, Dag 

Olav, Kenneth, Arvid og Ingolv. 

 

 

 

 

 

Vi gratulerer i neste måned:  

 

 

  5. Jakob   76 år 

  6. Gunnar  67  « 

19. Ingolv   86  « 

27. Arne   63  « . 

 

 

 

Programmet har i den forløpne måned vært: 

 
April: 

 

  4.  De som er herre over egen tid 

  6.  Videreføre diskusjonen av 16.mars.  Gjennomgang av prosjekt Zanzibar / Pemba 

13.  Mariakirken opp-pusset.  Vi møte i kirken kl 19oo 

15.  Vårfest 

20.  Almåsgårdene  v/ Ida Sofie Tertnes,  Åsane historielag 

27.  Komitemøter 

 

 

Program for neste måned: 

 

Mai: 

  2.  De som er herre over egen tid 

  4.  Vinsmaking mm.  Tonga bar på Torget 

11.  Wallem/Steckmest, Viken skipping  v/ Rita Steckmest Sivertsen.  Oppmøte i Erviken 

18.  Komitemøter 

25.  Pratemøte 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Møtereferat 6 april 2016 

Klubbsaker: 
1. Presentasjon av Prosjekt Blodbank Zanzibar / Pemba –  hva gjør vi ( Åsane 

Rotary) 

2. Presentasjon av gruppearbeidet fra 16 mars 

 

Innledning: 
Dag holdt et 3-minutters innlegg. Han ga en god presentasjon av Seniornett Åsane 

som har som formål å bidra til aktiv læring og kompetanseutvikling på IKT-området 

(informasjons- og kommunikasjonsteknologi). 

Møtene gjennomføres hver torsdag fra kl 1100, og her kan alle medlemmer få kyndig 

data-hjelp av kompetansepersonell for kun kr 100 pr time.  

Sak nr 1 : Prosjekt  Blodbank Zanzibar/Pemba 

Diskusjon: 
Innledningsvis ble prosjektet behørig presentert av Bjørn og Knut-Per. Det ble 

redegjort for møtet som arbeidsgruppen har gjennomført med Haukeland Sykehus. 

Avdelingsdirektør Jon Wigum Dahl  Avdeling for Internasjonalt samarbeid ved 

Haukeland Sykehus / Helse Bergen vil være ansvarlig for utrustning av blodbanken 

som etableres. I tillegg vil Haukeland forskuttere de byggetekniske utgifter som 

nødvendig, samt være ansvarlig for prosjektgjennomføring ifm oppfølging, fremdrift 

og økonomi. 

Dahl ønsker støtte fra Rotary Åsane med en forpliktelse på dekning av de 

byggetekniske kostnadene knyttet til prosjektet. Pristilbudet fra lokal entreprenør er i 

underkant av 300.000 NOK. Det er ingen ytterligere forpliktelser for Åsane Rotary 

utover de 300.000 NOK. 

Arbeidsgruppen har vurdert selve prosjektet som godt prosjektert og dokumentert 

med lav risiko. 

Arbeidsgruppen i Rotary har vært i kontakt med andre Rotaryklubber for å knytte 

samarbeid som et felles prosjekt. Rotary klubbene Nordhordland og Arna er begge 

opptatt med egne internasjonale prosjekter g de ville ikke forplikte noe deltakelse på 

nåværende tidspunkt. 

Finansiering av prosjektet er basert på inntekter ved salg av lodd, bruk av vårt 

kontaktnett opp mot andre Rotary klubber og distriktskonferanse.  



 

 

 

 

 

 

Det ble presentert konkrete forslag til å fullfinansiere våre eventuelle forpliktelser. 

Knut-Per minnet også om viktigheten med å følge opp (Fase 2) etter at bygget står 

ferdig og er tatt i bruk. Vedlikehold bør vi også ha i tankene som vil kreve et fremtidig 

økonomisk bidrag fra klubben for å sikre god forvaltning av bygget. 

For Fase 2 vil vi ha andre muligheter for å søke om midler fra bl.a The Rotary 

Foundation til drift av bygget. Dette ble ikke videre debattert. 

Synspunkter: 
Bruk av et så stort beløp knyttet til internasjonalt prosjekt vil slå negativt ut på bruk av 

penger mot lokale prosjekter. Det ble minnet om et vedtak knyttet til en 40/60–

fordeling internasjonalt/lokalt.  

Dette ble opplyst fra Ingunn om at vedtaket omkring fordeling internasjonalt vs lokalt 

40/60 var kun basert på fordeling av Bingo-penger og ikke et generelt vedtak.. 

Andre internasjonale prosjekter som Chains of Friendship vil fortsatt få sin støtte i 

fremtiden uavhengig av det foreslåtte prosjektet, mao ingen betydning for CoF. 

Det var enighet om at Prosjekt Zanzibar vil være et godt markedsføringstiltak for å 

verve nye medlemmer til klubben, og et godt tiltak for å sette Rotary Åsane på kartet. 

Konklusjon: 
Åsane Rotary aksepterer å støtte Prosjekt Blodbank Zanzibar/Pemba. 

Styret vil gi arbeidsgruppen skriftlig fullmakt til å sluttforhandle med Haukeland 

Sykehus 

Sak nr 2. Presentasjon av gruppearbeidet  
Willy presenterte kort hovedpunktene i gruppearbeidet, men vil i tillegg sende ut en 

komplett beskrivelse i eget vedlegg. 

Neste møte 
 Onsdag 13/4 er vi invitert av Bryggens Venner til Maria Kirken for både omvisning og 

konsert. Spesialpris for oss er kr 100 pr person, og vi håper på høy deltakelse. 

John Sigurd Paulsen 

Referent  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ÅSANE ROTARY KLUBB 

 

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET  20.04.2016 

 

Til stede:       22 medlemmer. 

 

Møteleder:    President Willy 

 

Gjester:    Ida Sofie Tertnes, Åsane Historielag 

     Preben Nødland (barnebarn til Gunnar – påtroppende) 

 

Klubbsaker:  Ingen 

 

3-minutter:  Tom (Birkeland) : 

Inspirert av statsarkivar Yngve Nedrebø (som holdt foredrag - for en tid siden - hos oss i 

ÅRK) ville Tom finne mer ut om sin familie, som opprinnelig kommer fra Birkeland – 

like ved krysset i Vågsbotten. En spennende og interessant opplevelse vi fikk ta del i.  

Budskap var at det er interessant å finne ut om egen familie - litt tilbake i generasjoner, 

men - for all del – hold dere unna ”My Heritage” – kun kommersielt og lite nyttig. 

 

Kveldens foredrag var viet :  Almåsgårdene 

Foredragsholder:     Ida Sofie Tertnes 

 

Intro ved Knut Eide, som kjenner henne fra Åsane Historielag. 

 

Først litt om Åsane Historielag, som ble etablert i 1994. Første formann var Erling 

Skjeldal. Dagens styreleder er Marianne Herfindal Johannessen, som har vært leder 

siden 2000. Laget teller i dag 850 medlemmer. 

 

I 2008 var Almås gårdene i stort forfall. I februar 2014 ble Almåsgårdens Venner stiftet. 

Hele området er stort og fullt av kulturminner. 

Der er ikke vei frem eller innlagt vann, men strøm. 

Det har bodd folk siden 1500-tallet. Siste beboer var Karl Almås (Kalle) – 1919 – 2004 – 

flyttet ut i 2002. 

Det ble tatt tømmerprøver i 2014 og disse stammer fra 1100-tallet. Det finnes visstnok 

ikke eldre tømmer i Bergen. Bygg ble reist på 1600-tallet, men med trær, som var 

nærmere 500 år gamle. 

 

Almås blir omtalt allerede på 1300-tallet. Bruk nr 4, som er objektet i dag, var eid av 

Hamre Kirke til 1896. Samme slekt har bodd her siden1700-tallet. 

Løen er brakekledd. 

 

Primært var det melkebruk, med tillegg av ved, egg, poteter, havre og kålrot. 

Gårdbruksdrift ble avviklet på 1980-tallet. 

 



 

 

 

 

 

 

I 2014/15 utlyste eier – Bergen Kommune – en konkurranse om hvem som skulle få den 

230 mål store eiendommen med påstående bygg til disposisjon i 40 år mot kr 1000,- per 

år.  

Formål skulle være at de jobbet for barn og unges velferd og opplevelse av gammel 

gårdsdrift, samt ivaretagelse av Kulturminnet. Almåsgårdens Venner vant 

konkurransen mot to andre kandidater. 

 

I 1801 bodde det 65 personer på Almås gårdene, i 1900: 54 personer og i 1946: 50 

personer. 

 

De hadde 1 hest, 14 sauer, fjærkre og annet fe, herunder gris. Til Bergen med varer 2 

ganger i uken og tok hjem igjen grise-mat. 

 

Så ble det gjort et lite hopp til Hylkje Feriekoloni – Fredsvold – eiet av Theodor 

Bernhard Hansen – kjøbmann i Bergen – Fetevareutsalget i Bryggesporen. Han var 

barnløs og ønsket at eiendommen ble forvaltet av Bergen Kommune – testamenter 

gjennom gavebrev. Denne var skilt ut fra Almåsgården. Forutsetning var at den skulle 

brukes til rekreasjon for barn og unge – i juli og august – for både gutter og jenter – ca 

15-16 per gang, men hver for seg. 

 

Eiendommen ble solgt fra Bg. Komm. til Bergen Tomteselskap i 1998, men Gavebrevet 

ble ikke nevnt, nemlig at ved salg skulle pengene gå til samme formål, som eiendommen 

skulle brukes til. 

Foreningen tok dette opp med  finansbyråd Liv Røsseland (Frp) i 2012 og hun overførte 

pengene til et eget fond, som muligens kan gå til driften av Almåsgårdene.(?) 

Veien kom aldri, grunnet manglende pliktarbeid, men Åsane Steinsenter (Arvid Toppe) 

har bidratt med masser (sand og pukk) slik at det er tilfredsstillende fremkomst for 

traktor og folk. 

 

Foredraget var ledsaget av bilder både fra gammel og nyere tid – svært variert og 

rikholdig – godt dokumentert av både arbeider og utfordringer. 

 

Dette var informativt og imponerende! Dette var flott! 

 

Takk til Ida Sofie for en glitrende orientering, fine bilder og god informasjon! 

 

Bergen 20.04.2016 

P.A.V. 

 


