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l. Prolog ved jubileumsfesten 
11. februar 1995 

av Truls Hauge 

VED ET TIDEVERV 

FØrti år er gått ... 
Hva er det vi har fått ... ? 
Kunnskap , vennskap, nytte ... 
Grenser kunnet flytte .. . 
Tanker kunnet bytte .. . 
Dynamikk og møteglede ... 
Med prat og diskusjon til stede ... 
Her står vi stØtt ... 
I samvær- mening har vi møtt ... 

Hva er det så vi snakker om ... 
Jo, stopp og lytt og kom ... ! 
For det er klubben vår ... 
Som fyller år .. . 
«Bergen-Syd» .. . 
Med <</Ørti» i bagasjen- det er en fryd ... 

Stifterne - ennå er de med ... 
For se ... 
Den gang unge, stolte menn ... 
Vi finner dem igjen ... 
Blant dagens jubilanter ... 
Preget har de klubben fra så mange kanter ... 
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Men ikke bare disse venner .. . 
For regelmessig hit vi sender .. . 
Nye,friske krefter ... 
Som stadig kommer efter ... 
Slik er klubben vår ... 
I år ... 
Av gammelt og av nytt en kompott ... 
Så flott .. .! 

Og intet står vel stille .. . 
Så gjerne som vi ville .. . 
Årene de flyr ... 
Tiden nye muligheter byr ... 
Gripe dem i ferden .. . 
Forme ny en verden .. . 
Med fremgang , fred og harmoni ... 
Er hva vi skal være med og gi .. . 

«Service over alt» .. . 
Det var det som gjaldt .. . 
Den gang, da som nå .. . 
Det må vi huske på ... 
Vårt motto det står fast .. . 
Her står vi last og brast .. . 

En hilsen og en takk ... 
Til hver og en på stol og krakk ... 
Som preger klubben vår ... 
Mange gode, nye år .. . 
Ønsker vi til felles glede .. . 
For alle oss til stede ... 
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2. ROTARYS MOTTO: 
Service above self 

ROTARYS FORMÅL: 

Rotarys mål er å gagne andre. 
Dette mål søker vi å nå gjennom: 

l. å lære våre medmennesker å kjenne. 
2. å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise 

respekt og forståelse for alt nyttig arbeid. 
3. å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og 

som samfunnsborgere. 
4 . å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap 

over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker. 

SPØRSMÅLSPRØVEN: 

l. Er det sannhet? 
2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
4. Vil det være til beste for alle det angår? 
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3. Rotary International 

Historie og arbeidsprogram 

Etter advokat Paul Harris' initiativ kom han og hans tre venner, kull
handler Silvester Schiele, skredder Hiram Shorey og gruveingeniør 
Gustavus Loehr, sammen på Loehrs kontor i The Unity Building på 
127 North Dearborn Street i Chicago om aftenen den 23. februar 1905. 

Paul Harris ønsket å diskutere sin ide om en klubb hvor forretnings
menn kunne treffes regelmessig for å utvide vennekretsen av forret
nings- og yrkesutøvere. Her ble tanken utviklet om en klubb med med
lemskap begrenset til en representant for hvert yrke, med det formål å 
være hverandre til gjensidig støtte i deres virksomhet gjennom rådgiv
ning og utveksling av erfaring. 

Man skulle treffes hver uke i tur og orden på hverandres arbeids
sted. Tanken med vekslende møtested var at medlemmene skulle lære 
noe om hverandres yrker. Som følge av møteordningen foreslo Paul 
Harris at organisasjonen skulle bære navnet ROTARY, og dette ble 
vedtatt. Den 23 . februar 1905 regnes som ROTARYS stiftelsesdag. 

De fire opphavsmenn til den internasjonale organisasjon, ROTARY 
INTERNATIONAL, var av nordamerikansk, tysk, svensk og irsk opp
rinnelse, og hadde protestantisk, romersk-katolsk og jødisk tro. 

Medlemstallet i den nye klubben vokste raskt. Nyheten var attraktiv, 
og de som ble med i klubben, fant kameratskapet stimulerende for inn
sats i yrke og samfunn. Med voksende medlemstall ble det etter hvert 
upraktisk å holde møtene rundt på medlemmenes arbeidssteder. Man 
gikk over til å holde middags- eller lunsjmøter på restauranter og ho
teller. 

I 1908 ble Rotaryklubb nr. 2 organisert i San Fransisco, og i 191 O 
kunne den første Convention arrangeres for 16 klubber som da var i 
gang. Her ble det vedtatt å organisere The National Association of Ro
tary Clubs, og det ble antatt en grunnlov i 5 punkter. 

Ved Convention i Portland i 1911 ble setningen «He profits most 
who serves best» anvendt i en tale, og i en annen tale ved samme kon
gress ble frasen «Service, not self» anvendt. Disse to formuleringene 
ble senere sammenføyet til Rotarys motto: Service above self- he pro
fits most who serves best, vedtatt på Convention i Detroit i 1950. 

I 1912 ble de første klubbene etablert i Europa, i London, Dublin, 
og Belfast, og organisasjonens navn ble forandret til The International 
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Association of Rotary Clubs. Til tross for verdenskrigen vokste organi
sasjonen raskt. I 1919 var det 500 klubber med 45.000 rotarianere. I 
1922 ble organisasjonens navn forkortet til ROTARY INTERNATIO
NAL. Det er i 1994 nær 26.600 klubber fordelt på alle kontinenter med 
henimot 1,2 mill. medlemmer i 180 land. 

Ved Convention i Atlanta i 1917 ble Rotaryfondet opprettet som en 
stiftelse med formål å arbeide for fred og forståelse gjennom interna
sjonale velgjørenhets- og utdanningsprogrammer. Fondets midler 
kommer fra frivillige bidrag fra Rotaryklubber, enkeltrotarianere og 
andre. I 1983 var fondets forvaltningskapital ca. en halv milliard nor
ske kroner. 

Fondets midler anvendes til: 

a) Individuelle studiestipend i fremmede land 
b) Gruppestudieutveksling mellom to land 
c) 3H programmet for utviklingsland (Health, Hunger and Humanity) 
d) PolioPlus. Et vaksinasjonsprogram med sikte på å utrydde poliomy

elitt i verden innen år 2005. Programmet er utvidet til å gjelde også 
meslinger, stivkrampe, difteri, kikhoste og tuberkulose 

e) Stipend for universitetslærere 
g) Carl Miller «Discovery Grant». For å la klubber og distrikt reise til 

et mottakerland for å utrede ulike prosjekt. 

Et grunnleggende siktemål for ethvert tiltak på alle disse områdene 
er at det skal være innrettet på å være et bidrag til økt internasjonal for
ståelse og fred i verden. Siden starten er 200 mill. USD gitt som indi
viduelle stipend. Over 17.000 unge kvinner og menn fra 11 O land har 
hatt glede av dette programmet, vanligvis gitt for ett studieår i et frem
med land. Mer enn 13.000 har deltatt i gruppestudieutvekslingen. 

Et historisk vedtak ble fattet med 2/3 flertall på Council of Legisla
tion 23.-26. januar 1989. Da ble RI's lover§ 4 om medlemskap foran
dret fra å gjelde «composed of men» til å gjelde «persons», og dermed 
var det åpnet adgang også for kvinner, dersom den enkelte klubb øn
sker det. 
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4. Rotary i Norge 

Rotary kom til Norden og Norge med opptagelsen av Kristiania Rotary 
Klubb i Rotary International l. juni 1922. Den var blitt konstituert på 
Rotarys «fødselsdag» 23. februar 1922. 

Det var en norsk-amerikaner, senator og apoteker Olaf M. Oleson 
fra Fort Dodge Rotary Club, Iowa, som tok initiativet til etableringen 
av Kristianiaklubben, senere Oslo Rotary Klubb. Han hadde deltatt på 
Rotary lnternationals årskongress i Edinburgh i 1921, og under et be
søk i Norge tok han saken opp med gamle venner. Han henstillet til sin 
nevø, kaptein i Garden, Ola Five, å forsøke å få i stand en klubb i Kris
tiania. 

Five fikk i gang en organisasjonskomite, og var selv sekretær under 
forberedelsene. Han ble også klubbens første sekretær. Klubbens før
ste president ble den utflyttede bergenseren, overrettssakfører og trans
latør Trygve H. Wegge. 

Fra Kristiania bredte Rotary seg utover landet; med Stavanger som 
klubb nr. 2, med charter fra 18. oktober 1924 og Bergen som nr. 3 med 
charter fra 27 .desember 1924. 

Fra den spede begynnelse i 1922 har Rotary i Norge utviklet seg til å 
omfatte 332 klubber med ca. 13.700 medlemmer, inndelt i 7 distrikter. 

H. M. Kong Harald V er æres guvernør for de norske distrikter. 
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5. Rotary i Bergen 

Fra Kristiania Rotary Klubb kom overrettssakfører Trygve Wegge og 
disponent Thor Bisgård våren 1924 til Bergen for å søke kontakter og 
sondere terrenget med henblikk på å opprette en klubb i Bergen. 

De kom til en by som fortsatt var preget av brannkatastrofen i 1916. 
Sentrum var fylt av brakker og kjellerruiner og fortau av tre. Gjenopp
byggingen gikk langsomt. Nedgangstiden etter første verdenskrig 
hadde satt sitt preg på forholdene. 

De må imidlertid ha funnet grobunn for Rotarys ide. For arkitekt 
Sinding Larsen, den nominerte president for Kristiania Rotary Klubb 
1924-25, kunne ved hjelp av 5 innbydere i Bergen innkalle 17 interes
serte til et møte i Bergsliensalen på Hotel Norge 12. juni 1924. På 
dette møtet ble Bergen Rotary Klubb stiftet. De bergenske innbyderne 
var: Henrik Vedeler, Peter Egidius, Carl Lampe, Bjarne Monsen og 
Moritz Christensen. 

Til klubbens første styre ble valgt: Henrik Vedeler (president), Carl 
Lampe (kasserer), Moritz Christensen (sekretær), Carl J. Schnitler, Pe
ter Egidius og Hans B. Fasmer. 

De første ordinøre møtene ble holdt på Bergens Folkehotel, det nå
værende Hotel Rosenkrantz, og delvis også i medlemmenes privatboli
ger. 

Medlemstallet var ved IS-årsjubileet i 1939 steget til69, et tall som 
siden har vært relativt stabilt. I 1994 er medlemstallet 74. I denne tiden 
har også klubben medvirket til knoppskyting ved starten av nye klub
ber i Bergensområdet. Det gjelder klubber som Arna, Askøy, Bergen
hus, Bergen-Syd, Bergen-Vest, Nordhordland, Os, Sotra, Torgalmen
ning og Åsane. 
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«Mann er manns gaman» 
(Havamal) 

6. Bergen-Syd Rotary Klubb -
fra 1954 til 1994 

Opptakten 

Bergen Rotary Klubb, som var den eneste klubb i Bergen på den tiden, 
nedsatte i 1954 en komite som fikk i oppdrag å vurdere behovet for 
flere klubber i Bergensområdet. 

I møte 26.03.54 behandlet man komiteens innstilling med følgende 
konklusjoner: 

l. Bergen Rotary Klubb bør ta initiativet til dannelsen av en ny klubb. 
ENSTEMMIG VEDTATT. 

2. Område som bør avståes, ligger vest og syd for en linje som følger 
Puddefjorden - Damsgårdsundet - langs Store Lungegårdsvann -
og opp Møllendalselven til Svartediket. VEDTATT - MOT l 
STEMME. 

3. Saken bør søkes fremmet snarest. VEDTATT- MOT 2 STEM
MER. 

Initiativtakere var Johan Wilhelm Eide, Conrad Mohr Kjær, Johan 
Rieber Mack m.ft . Mack påtok seg å få vedtaket satt ut i livet, og tok i 
første omgang kontakt med Roar Sannem, Johan L. Hansen, Hagbarth 
Schjøtt jr. og Per Martens. Forslaget ble godkjent av daværende dis
triktsguvernør Chr. Lindboe. 

Et interimsstyre bestående av Per Martens, Roar Sannem, Michael 
Langballe og David Lie Eide hadde sitt første møte 28. september 
1954, og diskuterte bl.a. følgende navneforslag: Fana, Ulriken og Ber
gensdalen. Ved en avstemning fikk Fana Rotaryklubb flertall. 

Den nye klubbens første møte ble holdt på Hotell Neptun tirsdag 
19.10.54, og på dagsorden sto: 

- Orientering om komiteer ved et medlem fra Bergen Rotary Klubb. 
- Navneforslag. 

Tirsdag 02.11.54 hadde den nye klubben sitt andre møte, denne 
gang i Bergens Haandværks- og Industriforening. Professor C. L. 
Godske holdt foredrag om en reise til Roma og deltakelse i en kon
gress der, og navnesaken ble diskutert. 
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Konstituerende møte i klubben ble holdt 09.11.54 på Hotell Neptun. 
Det var da registrert 27 mulige medlemmer. Interimsstyret foreslo føl
gende: 

«MØtedag: Tirsdag 
Tid: kl. 1830 
Sted: Hotell Neptun 

Vedtekter: Tilsvarende normer for norske klubber. 

Styrets sammensetning: President, visepresident og to styremedlem
mer, pluss sekretær. 

Klubbens territorium: Bergen syd for en linje Puddefiorden- Strøm
broen- Møllendalselven. Rett linje Haukeland 
stasjon - Gullfjellstoppen - bunnen av Sam
nanger/jorden og langs skibsleden tilbake til 
Byfjorden. De her nevnte linjer er ment som yt
tergrensen. 

Innmeldingspenger: kr 50,

Kontingent pr. år: kr 100,-

Årsmøte avholdes innen utgangen av mars. 

Følgende komiteer nedsettes av styret: 

Klubbens arbeidsplan, Klubbvirksomhet, Klassifikasjonskomite, Med
lemskomite. 

Navn: Interimsstyret er enstemmig blitt stående ved følgende navn for 
den nye klubb: BERGEN-SYD, og innbyr medlemmene til dette for
slag. Bergen Rotary klubb har intet å innvende mot at dette navn blir 
brukt,. Hvis ikke, blir det å velge mellom følgende forslag: Fana, Fan
toft, Haakonsvern, Kristianborg, Kronstad, Ulriken, Ålrekstad, Årstad. 

Avstemmingen vil bli skriftlig uten debatt. Dersom intet forslag får 
flertall, blir de to navn som har samlet flest stemmer opptatt til nytt 
valg. 

Styrets forslag til presidentkandidat: David Lie Eide, Michael Lang
balle. 

Styrets forslag til visepresident og styremedlemmer: Harald Ingebrigt
sen, Berent Kryvi, Per Martens, Arvid Meyer, Roar Sannem. Videre 
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kan medlemmene fremsette egne forslag til visepresident og styremed
lemmer. » 

Avstemmingen om navn slo fast at klubbens navn skulle være: 

BERGEN-SYD ROTARY KLUBB 

Som tilleggsklubb (additional club) til Bergen Rotary Klubb ble føl
gende valgt til tillitsverv for perioden 1954/55: 

President: David Lie Eide 
Visepresident: 
Styremedl: 
Sekretær: 
Referenter: 
Kasserer: 
Revisor: 
Klassifikasjons-
og medlemskomite: 

Klubbvirksomhet: 

Programkomite: 

RoarSannem 
Per Martens, Berent Odd Kryvi 
Johan L. Hansen 
R. Chr. Blichfeldt, Otto Neverlien 
Hans Bull Øvrevik jr. 
Per Stoltz 

Berent Kryvi, Finn Danielsen, 
Håkon Søyland 
Visepresidenten, med følgende 
underkomiteer: 
Per Martens, Conrad Pihl-Johannessen, 
Carl Lund 

Mottakelseskomite: Peik Schanche, Roald Magelsen 

Starten 

Klubben kom i gang med ordinær møtevirksomhet i november 1954. 
Program på møtene var som regel yrkesforedrag fra det enkelte med
lem, noe som vel var naturlig. Man ønsket å bli bedre kjent med hver
andre og også å bli orientert om den enkeltes yrkeserfaring og bak
grunn. 

Første mann ut var Harald Ingebrigtsen som i møte den 23.11.54 
holdt sitt «bransjeforedrag» om Bergensmeieriet, dets oppbygging, 
drift og fremtidsmål. 

Klubben fikk sitt Charterbrev datert 24. desember 1954, og føl-
gende ble registrert som chartermedlemmer: 

Bakke, Kristian, skolestyrer ( 19-utdannelse) 
Blichfeldt, R. Chr. , soussjef (51-metallstøperi) 
Danielsen, Finn, disponent (45-lær) 
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Eide, David Lie, direktør ( 41-jern & stål, støpe gods) 
Ellingsen, John, disponent (52-mineralske oljer) 
Grung, Alf, kjøpmann (28-kolonial engros) 
Hansen, Johan L., fabrikkeier (74-fiskeredskaper) 
Ingebrigtsen, Harald L., disponent (3-landbrukssamvirke) 
Kryvi, Berent Odd, lege ( 49-alm. praksis) 
Lindebrekke, Harald, hagearkitekt (3A-anleggsgartneri) 
Lund, Carl, lektor (19-gymnaser) 
Martens, Per, disponent (45-pels) 
Meyer, Arvid, o.r.sakfører ( 44-sakførervirksomhet) 
Magelsen, Roald, siv.ing. (20-telefon- og telegrafutstyr) 
Neverlien, Otto, tannlege (49-tannlegepraksis) 
Pihl-Johannessen, Conrad, direktør (56-maling og lakk) 
Sannem, Roar, fabrikkeier (51-blikkemballasje) 
Schanche, Peik, ingeniør (21-skibsbygging) 
Saxe, Ludvig, direktør (60-råoljemotorer) 
Schjøtt, Hagbarth jr., fabrikkeier (12-konfeksjon) 
Stoltz, Per, ingeniør (7 -sement) 
Søyland, Håkon, ingeniør (60-bensin-og petroleumsmotorer) 
Torpp, Olav A. Bernhoft, vegsjef (16-vegbygging) 
Øvrevik, Hans Bull, disponent (47-utstyr for byggevirksomhet) 
Øye, Asbjørn, landbrukskulestyrar (3-utdannelse) 

Chartermiddag l . februar 1955. Distriktsguvernør Chr. Lindboe, president Bergen 
Syd: David Lie Eide. President Bergen: Conrad Mohr Kjær mlfrue . 
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Charteret ble feiret med festmiddag på Hotell Neptun lørdagl.fe
bruar 1955. Pris pr. kuvert kr 30,- uten vin, eller kr 45,- med vin. Foru
ten 26 medlemmer fra Bergen-Syd, deltok 17 medlemmer fra Bergen 
Rotary Klubb, l medlem fra Hadsel Rotary Klubb og guvernør Chr. 
Lindboe fra distrikt 129, dvs. 45 rotarymedlemmer m/damer. 

Presidenten i Bergen Rotary Klubb, Conrad Mohr Kjær, og guver
nøren talte, og selvfølgelig klubbens egen president, David Lie Eide. 
Det ble overrakt gaver: Bergen Rotary Klubbs banner, og dessuten ny 
klubbe og en skipsklokke. Etter hvert ble navnet til samtlige presiden
ter fra stiftelsesåret og fram til 1982 inngravert på denne. På grunn av 
plassmangel på klokken stoppet presidentrekken dette året. 

Siden starten har klubben holdt charterfest årlig enten i januar eller 
februar måned. 

Det første styret ble sittende fram til ordinært årsmøte i mars. For 
Rotaryåret 1955/56 ble det da stort sett gjenvalg over hele linjen. En
dringene var: 

Referenter: R. Chr.Blichfeldt 

Mottagelseskomite: 
Korrespondanse: 

Harald Lindebrekke 
Asbjørn Øye 
Peik Schanche, John Ellingsen 
Roald Magelsen 

Møtene i første halvår 1955 var preget av yrkesforedrag av de re
spektive medlemmer, og de speilet en tid med vanskelig økonomi og 
importrestriksjoner. Man så likevel tegn til bedring i samfunnet med 
ny «Økonomisk reguleringspolitikk», nye tekniske hjelpemidler, ny in
dustrialisering, boligbygging og tanker om byutvidelse m.m. Man 
hadde også tid til foredrag av utenforstående. Den første «fremmede» 
foreleser var dosent dr. Tore Sund som den l. mars 1955 hadde dette 
emne: «Litt omkring byutvidelsesproblemer.» 

På møtene ble det ellers stadig referert innbydelser - fra forskjellige 
klubber i England, Skottland, Wales, Danmark, Finland, Sverige, Bel
gia, Frankrike m.v. - til å sende ungdommer til leirer, samlinger, ut
flukter etc. Likeledes kom det forespørsler fra disse landene om korte 
opphold for ungdommer hos klubbens medlemmer. 

Av andre aktiviteter dette første Rotaryåret, kan nevnes: 
Møte m/damer med gjester fra Åbo Rotary Klubb og Åbo Slott Ro

tary Klubb sammen med Bergen Rotary Klubb. Emne var bl.a. «Schøt
stuene og Bergen» v/dr. Robert Kloster. 
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Allerede 15. mars 1955 presenterte Conrad Pihl-Johannessen et før
ste utkast til klubb-flagg. Utkastet ble mottatt med stor begeistring, 
men er senere erstattet med klubbens nåværende banner. 

Fortsettelsen 

Det første formelle Rotaryåret ble 1955/56. Klubben var etablert og 
kom i gang med sine aktiviteter, som i stor grad var preget av det møn
ster Bergen Rotary Klubb var forbilde for; interne foredrag, hvor med
lemmene presenterte seg selv og sin virksomhet, gjeme med tilknyt
ning til bedriftsbesøk, eksterne foredrag med inviterte foredragshol
dere med aktuelle tema. 

Det ble arrangert kamerataften en gang i måneden etter ordinært 
møte. Her var det som regel en lettere servering. Man fikk også en ord
ning med fra værs bøsse, kr 2,- for ikke meldt fravær, og kr l,- for meldt 
fravær. 

I 1957 fikk Bergen besøk av verdenspresidenten, og i den anledning 
ble det avholdt et felles arrangement med Bergen Rotary Klubb. Mø
tet/festen som ble holdt i Schøtstuene, var meget vellykket bortsett fra 
at festkomiteen hadde funnet fram en sang om Bryggen hvor refrenget 
bl.a. inneholdt setningen: «Bare ta og riv det ned». Dette falt aftenens 
foredragsholder, dr. Robert Kloster, tungt for brystet, og han truet med 
å forlate festen, men ble overtalt til å fortsette. 

Klubben var også ansvarlig for distriktskonferansen i 1957, og Da
vid Lie Eide var formann i arrangementskomiteen. 

Virksomheten utover i 50-årene var preget av medlemmenes enga
sjement både internt i klubben og utenfor klubbens domene. Møtepro
senten var god, snitt ca. 80%. 

Det ble etablert en ordning med spørretimer hvor medlemmene 
kunne stille spørsmål til hverandre, eller ta opp aktuelle tema til disku
sjon, f.eks. «Er der noen ekspropriasjonsmuligheter for nye camping
plasser i Fana?» 

Forespørsler om ungdomsutveksling og sommerleirer var stadig re
ferert på møtene, uten at det førte til noen større aktivitet fra medlem
menes side. 

Tiåret gikk ut med 38 medlemmer, og gjennomsnittsalderen i klub
ben var 47 år. 

I 1960 ble 3 -minutteren lansert under initialene STH = sett- tenkt
hørt. Det ble også bestemt at 3-minutter om sommeren skulle holdes 
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på engelsk av hensyn til gjestende utenlandske rotarianere (hvis slike 
var tilstede). 

Etter hvert fant mange gjester veien til klubben, og klubbens med
lemmer var også flinke til å oppsøke andre klubber når de var på 
reise/ferie, både i inn- og utland. 

I 60- og 70-årene var klubbvirksomheten preget av samme mønster 
som før. Men Bergen-Syd engasjerte seg også i en del større prosjekter 
som f.eks. Koefoedskolen i Bergen, Narkotikaproblemet, Ploger til In
dia, og andre saker som er nærmere omtalt i egne kapitler om sam
funnstjenesten og internasjonal tjeneste. 

Klubbens første og hittil eneste distriktsguvernør ble Birger Heiberg 
Andersen i 1969/70. 

I 1961 ble Bergenhus Rotary Klubb chartret, og dermed var det 3 
klubber i Bergensområdet. 

Etter som årene gikk, ble det klart at det var behov for enda flere 
klubber i Bergensområdet. Bergen-Syd engasjerte seg med sikte på å 
avgi deler av eget område. 

Således ble Bergen-Vest Rotary Klubb chartret 15.05.73 med om
råde: Laksevåg, Fyllingsdalen, Sælen, Mathopen, Alvøen og Sotra. 

Os Rotary Klubb ble chartret 14.03.77 med Os kommune som sitt 
område. 

Peik Schanche var særlig aktiv i dette arbeidet. Han og Asbjørn Sæ
bøe ble av Os Rotary Klubb hedret med Paul Harris Fellowships for 
sin innsats ved opprettelsen av denne klubben. 

Klubben startet- som nevnt- sin virksomhet i Hotell Neptun og 
holdt til der i 9 år fram till964, da man flyttet til restaurant Ascot på 
Nesttun. Det var naturlig å søke seg til lokaler i en kommune (bydel) 
som lå innenfor klubbens geografiske område. På Ascot holdt man til i 
6 år til klubben i 1970 fikk lokaler i Fantoft studentby. 

Fra l. juli 1970, samtidig som klubben flyttet til Fantoft, endret 
klubben møtedag og klokkeslett til mandag kl. 1900. Hensikten var å 
gi medlemmene anledning til å møte i klubber som ikke hadde mandag 
som møtedag, for eksempel Bergen Rotary Klubb som i alle år har hatt 
og fremdeles har tirsdag som sin møtedag. 

Frammøtet i klubben var varierende, og de respektive presidenter 
måtte stadig påtale den lave frammøteprosenten. Det hjalp som regel 
bare for en stund, selv om det ble innført straff i form av bøter for ikke 
å overholde møteplikten. Årsaken til den dårlige oppslutningen var 
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Langegaarden. Klubbens lokaler i jubileumsåret. 

neppe møteprogrammene, men kanskje heller at mange medlemmer 
var sterkt opptatt med sine yrkesmessige gjøremål. 

Slutten av 70-årene var preget av stor aktivitet, særlig når det gjaldt 
innbudte foredragsholdere som i sine interessante foredrag gjenspeilte 
dagens samfunn, både på godt og vondt. Mange bedriftsbesøk ble også 
avviklet. 

80-og 90-årene ble mer rolige, særlig med tanke på utomhusaktivi
teter. Livet i klubben gikk sin gang vekslende mellom givende pro
grammer ved så vel egne medlemmer som ved inviterte fordragshol
dere. 

I 1980 feiret klubben sitt 25-års jubileum med festmiddag den 8. fe
bruar i Bergens Tidendes kantine. 

Både på Ascot og Fantoft var klubbens virksomhet avhengig av å 
måtte tilpasse seg den øvrige driften, og ønsket om et klubblokale som 
man kunne ha noe mer eksklusivt for seg selv, ble oppfylt da klubben i 
1984 flyttet til nyrestaurerte lokaler på Langegaarden (Fjøsanger ho
vedgård). Her holder klubben til i sitt jubileumsår. 

Selv om lokalitetene ikke er særlig rommelige, har man til nå ikke 
funnet noe bedre. Det er når damene er med, at det blir i trangeste la
get. Men medlemmene trives i «egne» lokaler, og det er intet som til
sier at man ikke kommer til å fortsette på Langegaarden i overskuelig 
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framtid. Her har man kjøkken til disposisjon og man kan servere både 
kaffe og kaker på møtene, og også arrangere det tradisjonelle sildebord 
om høsten. Til og med charterfester med dans har vært avviklet her. 

Spørsmålet om å finne et annet - kanskje større og noe bedre egnet 
- lokale har likevel vært diskutert fra tid til annen. Roklubben på Krå
kenes har vært et alternativ, og et prøvemøte m/damer ble arrangert der 
i 1991 - uten at det til nå er kommet mer ut av det. 

Det har i de siste årene vært gjennomført noen spørreundersøkelser 
med sikte på kartlegge medlemmenes oppfatning av klubben, bl.a. 
programvalg, møteopplegg, lokaliteter, klubbens drift etc. 

Følgende hovedmålsetting for klubben ble vedtatt i 1985: 

l. Medlemskapsvekst. 
Antallet medlemmer holdes på nivå +1- 60 av hensyn til kapasiteten 
i lokalene på Langegaarden. 

2. Klubbtjeneste. 
Det etableres en hus- og mottakelseskomite som erstatter motta
kelseskomite. 
Månedsbrev sendes ut når presidenten har noe å meddele (mini
mum en gang pr. måned) . 
Pratemøte en gang pr. måned. 

På «Blåtur>> med start fra Langegaarden. 
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MØter som arrangeres i regi av samfunns- eller yrkes komite, legges 
til våren. 
3 -minutter avholdes i alfabetisk rekkefølge og tas inn i programmet. 
Det holdes ca 2 damemøter pr. semester, samt ett festmøte pr. år 
( charterfest). 

3. Yrkestjenesten. 
Yrkeskomiteen har ansvaret for ett møte pr. år. Tema: yrkesetikk, 
forhold arbeidsgiver/arbeidstaker, bedriftsåbesøk, yrkesrettleiing. 

4 . Samfunnstjenesten. 
Klubben skal ikke påta seg større oppgaver eksternt. 

5. I nternasjonaltjenesten. 
Ett møte pr. år samt l - 2 utlodninger til inntekt for Rotary F ounda
tion. 
Ingen engasjement i World Community Service. 
Klubben har Shetland Rotary Clubb og Gøteborg Rotary Klubb 
som vennskapsklubber. 
Egen kontaktmann i klubben for ungdomsutveksling. 
Opptak av nye medlemmer har vært et gjennomgående tema i klub

ben, og kanskje særlig med tanke på å unngå for stor grad av «forgub
bing». 

Etter at Rotary International i 1989 åpnet for opptak av kvinner, ble 
dette tema gjenstand for engasjerte diskusjoner i klubben, og det ble 

Sildebord i klubben . Seniormedlemmer koser seg. 
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gjennomført et par skriftlige spørreundersøkelser. Mange av medlem
mene reserverte seg mot å ta inn kvinner, og noen få meddelte at om så 
skjedde, ville de vurdere å melde seg ut. Frontene har vel myknet etter 
hvert, særlig etter at andre klubber har tatt opp kvinner, og Bergen fikk 
sin egen «fifty-fifty» mann/kvinne klubb i Torgalmenning Rotary 
Klubb. 

Fortsatt har spørsmålet ikke vært aktuelt, men en senere spørreun
dersøkelse i klubben viser ganske stort flertall for opptak av kvinner. 
«Dog ikke riktig ennå.» 

Fra midten av 80-årene ble det tradisjon å arrangere både blåtur og 
festspillbesøk om våren - begge med damer. Oppslutningen har vært 
stor, særlig til blåturene hvor de respektive festkomiteer har vist stor 
oppfinnsomhet i å finne fram til interessante reisemål. 

Medlemskontingenten har gjennom årene fulgt både prisstigningen 
og kravene til klubbens økonomi. Kontingenten både til distrikt og Ro
tary International økte, og ved inngangen til 90-årene var medlems
kontingenten således kommet opp i kr 1.000 pr. år (i dag kr 1.100). Fra 
tid til annen har det vært nødvendig å kreve inn ekstrakontingent til 
spesielle formål. 

Ellers har overskudd etter de årlige utlodningene bidratt til klubbens 
andel til bl.a. Rotary Foundation, og andre ikke budsjetterte utgifter. 

I den siste profilundersøkelsen om klubbmiljøet kom man til føl-
gende resultat: 

De fleste opplever møteprogrammene som gode, interessante og in
formative. Det er et godt miljØ i klubben. Likevel er det noen nega
tive sider ved klubbvirksomheten som det er Ønskelig å få bedret, 
nemlig: 
42 % opplever komitearbeidet som mindre godt 
40 % opplever klikkvesen i klubben 
29 % mener klubben burde være mer orientert mot vennskap 
ivaretakelse av nye medlemmer må vies større oppmerksomhet 

*** 
Bergen-Syd Rotary Klubb har gjennom sine 40 år stått fram som en 
klubb som har lagt stor vekt på det indre miljø og klubbtjenesten. 

De første 20 årene var kanskje noe mer preget av engasjement i in
ternasjonal tjeneste og samfunnstjeneste enn det man finner i de 20 
siste årene. 
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I jubileumsåret framstår klubben som et godt møtested med hoved
vekt på godt kameratskap og på samfunnsengasjerende programmer 
ved innbudte foredragholdere, ved bedrifts- og institusjonsbesøk og 
ved egne medlemmer. 
• Ved 40-års jubileet har klubben 53 medlemmer med en gjennom
snittsalder på 60 år. 

Utfordringer i årene som kommer blir: 

å rekruttere flere yngre medlemmer 
å unngå forgubbing, men samtidig ta vare på de eldre medlemmene 
å rekruttere kvinnelige medlemmer 
å ivareta og utvikle det gode interne klubbmiljØ 
å utarbeide en strategi for hvordan klubben skal engasjere seg i 
samfunns- og internasjonalt arbeid 

*** 
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«Og du vil se at hvad din flid har skapt 
med tanke på deg selv, er spilt og tapt, 
og med din rikdom vil du selv bedra dig; 
men hvad du gav, kan ingen ta ifra dig .» 

(Arnulf Øverland) 

7. Samfunnstjenesten 

Å tjene sine medmennesker - samfunnet - har helt siden starten stått 
sentralt i Rotarys virksomhet. I det velferdssamfunn som gradvis ble 
bygget opp i etterkrigstidens Norge, har ikke veldedighet vært en na
turlig hovedoppgave for Rotary. Men norske klubber - også Bergen
Syd- har likevel vært engasjert i mange oppgaver både i lokalsamfun
net og på landsbasis. 

Samfunnstjenestekomiteen i Bergen-Syd har gjennom alle år åpenbart 
lagt stor vekt på det interne arbeidet for å øke medlemmenes samfunns
interesse, og å skape grunnlag for aktiv sammfunnsinnsats hos den en
kelte rotarianer. Aktuelle samfunnsspørsmål er jevnlig belyst ved fore
drag av, og diskusjoner blant egne medlemmer. Imponerende mange 
fremstående representanter fra offentlige institusjoner og fra veldedige 
og andre organisasjoner har gjennom årene kommet i klubben med in
teressante og tankevekkende foredrag. Det har vært politikere og byrå
krater fra stat, fylkeskommune og kommune, lærere (og forskere) fra 
alle nivå i skoleverket- fra grunnskole til universitet. Sammen med tall
rike besøk på en rekke institusjoner - som skoler, sykehjem, fengsel, 
museer m. v. - har dette gitt klubbmedlemmene førstehånds kunnskap 
om de aller fleste sider ved det samfunn som omgir oss. 

Koefoedskolen i Bergen var et større prosjekt som klubben enga
sjerte seg sterkt i. Dette sosiale rehabiliteringssenteret for unge menn, 
som ble opprettet etter dansk mønster, kom i gang i Hans Holmboes
gate 13 i Bergen høsten 1961. Svenn Martinsen, som senere ble med
lem og president i Bergen-Syd Rotary Klubb, forlot en god, sikker læ
rerjobb i Sandviken for å lede skolen. Svenns egne ord gir et levende 
bilde av den oppgaven han hadde påtatt seg: 

Etter hvert ble jeg klar over at jeg nok hadde gått over i en meget 
vanskelig jobb. Jeg ble også klar over at idealistene bak prosjektet, 
enten de kom fra det private næringsliv eller fra det offentlige, lite 
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ante hva de hadde satt i gang. Midlene var små og få. Driftskapita
len var startdagen kr 80.000.-, som skulle dekke lønninger og mat, 
klær og sko, som det het den gangen i de sosiale budsjetta 

Prosjektet Koefoedskolen i Bergen var et hjelp til selvhjelppro
gram, og min oppgave var å sørge for at intet ble gitt uten at den 
unge mann ytet noe igjen. 

Forenklet og kort kan en si det slik: Forpleiningen ved skolen
mat, klær og sko m.v.- var min del av avtalen med den enkelte. Han 
skulle til gjengjeld arbeide med seg selv- vaske og stelle seg, bar
bere seg, pusse tenner og sko, presse bukser og vaske klær. Oppfylte 
han ikke sin del av avtalen, stanset også jeg institusjonens innsats . 
Ofte førte dette til harde konfrontasjoner. Nattetid følte jeg meg ofte 
ensom og forlatt, og jeg måtte ofte ha hjelp fra politiet - skjØnt 
dette ikke var den ideelle løsningen. Verre var det at midlene til 
driften minsket faretruende. 

Bergen Kommunes forhandlere så behovet, men hadde få penger 
til driftstilskudd. Hver dag ble en kamp for å overleve økonomisk. 
Og uten hjelp fra rotarianere og næringslivet i Bergen ville arbei-
det aldri ha gått . ..... En dag sto jeg der likevel uten penger til 
lønninger til de ansatte. Problemet la jeg framfor Johan L. Han
sen. Han sa ganske enkelt: «Hvor mye trenger du?» «Ti tusen kro
ner», svarte jeg, og den måneden var reddet.» 

Fra O 1.11.63 tok Bergen Kommune over ansvaret for driften. Svenn 
Martinsen fant å måtte trekke seg som leder av skolen i 1965 - «Kam
pen for tilværelsen ble på mange måter for hard.» 

Koefoedskolen fortsatte driften ennå i mange år; hele tiden med et 
medlem fra Bergen-Syd i styret. Den ble avviklet i 1987. Eiendommen 
i Hans Holmboesgate 13 er senere solgt for ca. kr 1.000 000,- , som 
står på bankkonto. I følge vedtektene skal Rotaryklubbene i Bergen 
sammen med Bergen Kommune bestemme hvordan disse midlene skal 
anvendes. Det er vel rimelig at dette blir en oppgave for Bergen Syd 
Rotary Klubb. 

Narkotikaproblemet kom i fokus i Norge i midten av 1960-årene. 
Bergen Politikammer etterforsket sin første narkotikasak i 1966, og 
man var klar over at problemene bare ville vokse. Staten ved Helsedi
rektøren - den gang Karl Evang - satte i gang en informasjonskam
panje, og det ble opprettet kontaktutvalg og koordinerende grupper 
som skulle arbeide med narkotikaproblemet. 
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Rotary var også med. Fra Bergen-Syd kom Birger Heiberg Ander
sen med i et landsomfattende prosjekt. I 1967 ble Svenn Martinsen 
bedt om å reise til England for å studere narkotikaproblemet, og han 
arbeidet der i regi av Home Office. 

Etter hvert hadde Rotary Norge samlet inn titusener av kroner som 
skulle brukes til en opplysende, forebyggende film om narkotikaondet, 
og til annet arbeid innenfor emnet. 

Bergen-Syd fikk overlatt kr 12.000,-, som Heiberg Andersen gav vi
dere til Svenn Martinsen. Sammen med politimester Asbjørn Bryn -
som også var rotarianer - fordelte han pengene til 3 polititjeneste
menn, som ved Bergen Politikammer var pionerer i denne grenen av 
etterforskning. Med midler til en måneds studiereise vedrørenede be
kjempelse av narkotika besøkte politibetjentene Johan Hoff og Otto 
Kristiansen høsten 1970 London, Paris og København, mens politibe
tjent Lars Birkeland dro til Stockholm og København. Rapporter fra 
deres studiereiser finnes i klubbarkivet. 

«Balto», Norges første narkotikahund, ble innkjøpt for mange tusen 
kroner, og det var tanken at Bergen politikammer skulle forestå driften 
av den. Men Staten kunne ikke ta imot gaver, og etter mange om og 
men ble hunden overlatt til stasjonssjef Einar Ynnesdal ved Bergen 
Politikammer, og en mindre sum til drift skulle utbetales til ham «nå 
og da». Balto ble meget dyktig; den var en «hund» etter stoff. 

<<Balto >> her med eierens datter. 
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Mye av det samfunnskomiteen og klubben har engasjert seg i, må 
nok registreres som engangssaker. Som eksempel kan nevnes adopsjon 
av KNM «BERGEN» (1956), bl.a. for å skaffe mannskapet lesestoff 
(bøker), yrkesveiledning for gymnasiaster (1959) der 200 russ møtte 
opp, innsamling av bøker til gamleheimen på Store Milde (1973), og 
teltaksjonen for Norsk Speiderforbund (1974). Den enkelte rotary
klubb i Norge skulle her skaffe ett telt til Verdensjamboreen på Lille
hammer sommeren 1975. Deretter gikk teltet etter den enkelte klubbs 
ønske til en speidertropp i klubbens område. 

Klubben ønsker i dag ikke å påta seg større samfunnsoppgaver. Ut
fordringer som måtte melde seg, vil likevel alltid bli vurdert. Å yte 
økonomisk hjelp kan stundom være nødvendig, men framfor alt gjel
der det at samfunnstjenestekomiteen søker å holde ansvarsfølelse, og 
medmenneskelighet levende hos klubbens medlemmer. Kanskje mer 
enn på lenge trenger vårt samfunn i dag mennesker av god vilje og 
med varme hjerter. 
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Edelt er mennesket, jorden er rik! 
Finnes her nød og sult, skyldes 
det svik. 

(Nordahl Grieg) 

8. Internasjonaltjenesten 

Målsettingen for Rotarys internasjonaltjeneste er: 

å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap 
over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker. 

Klubbarkivet er noe ufullstendig. Men det er åpenbart at gjennom 
hele 40-års perioden har hovedvekten vært lagt på opplysning om og 
diskusjon av internasjonale spørsmål. Aktuelle tema med vekt på å øke 
forståelsen for andre nasjoners og rasers kultur og måte å reagere på 
har vært jevnlig belyst ved egne og innbudte foredragsholdere. 

Mange av klubbens medlemmer har også vært flinke til å besøke 
Rotary-klubber på sine utenlandsreiser. 

Men klubben har også- mer eller mindre helhjertet- vært engasjert 
i en rekke internasjonale oppgaver. 

Rotary-fondet (Rotary Foundation), som gjerne kalles Rotarys 
«flaggskip», er en stiftelse med formål å oppnå verdensforståelse og 
fred gjennom internasjonale utdannings- og velgjørenhetsprogrammer. 
Fondets midler stammer fra Rotaryklubber, enkeltrotarianere og andre. 
Ytelsene krediteres klubben. Den tidligere nivåberegningen med 
sprang på l 00% når beløpet var minst 10 USD per medlem, falt bort i 
1991. Men fortsatt må beløpet være minst 10 USD per capita for å 
telle. Ca. 75% av fondets årlige inntekter skriver seg fra såkalte Paul 
Harris Fellowships- et bidrag på 1.000 USD. Bidraget til Rotaryfon
det fra vår klubb var lenge heller beskjedent, og 100% nådde klubben 
først i 1971. 

At klubben i løpet av disse 40 årene har hedret bare to av sine med
lemmer, Per Martens og Conrad Pihl-Johannessen, med Paul Harris 
F ellowships vitner vel også om at Rotaryfondet ikke har hatt spesielt 
høy prioritet i klubbens virksomhet. Peik Schanche og Asbjørn Sæbøe 
fikk begge denne æresbevisningen av Os Rotaryklubb. 
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Conrad Pihl. Johannessen blir overrakt Paul Harris Fellowship av president 
1993!94 Sverre Godøy. 

Ved flere mer eller mindre spontane aksjoner - og ved utlodninger 
minst l gang per år - er det likevel samlet inn betydelige beløp til Ro
taryfondet og til spesielle prosjekt som f.eks. Jubileumsprosjektet 3H 
(Health, Hunger, and Humanity - initiert 1978 i anledning Rotary In
ternationals 75-års jubileum i 1980) og PolioPluss. 

Klubben har i 40-års perioden rekruttert 3 Rotary/ond-stipendiater 
til videregående -kompletterende akademiske studier i ett år: 

1961/62: Ingeborg Glambek, Courtauld Intitute of Art, University of 
London 

1972/73: Tor Aase Johannessen, Cornell University, Ithaca, New 
York 

1977/78: Ernst G. Hansen, Johns Hopkins University, Baltimore, 
Maryland 

Etter fullført studieopphold kom stipendiatene i klubben og gav in
teressante beretninger om sine erfaringer og opplevelser. 

Gjennom årene har en rekke av klubbens medlemmer vært fadre 
(counselors) for utenlandske Rotaryfond-stipendiater som har studert 
ved Universitet i Bergen. Disse studentene har også alltid vært gjes
tende ambasadører for sine land i klubben. 
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Internasjonal ungdomsutveksling er en viktig del av Rotarys arbeid 
for bedre verdensforståelse og fred, men utvekslingsprogrammene er 
ikke en del av Rotary Foundation. 

I 1957 inviterte Bergen-Syd 9 engelske studenter til et sommerkurs 
på Fana Folkehøgskole (en uke), og deretter en ukes opphold privat i 
Rotaryhjem. Både tidligere og senere var klubben engasjert i aktivite
ter i forbindelse med Godskegården (tilhørende Bergen Rotary 
Klubb), der C.L.Godske organiserte en rekke sommerleirer for uten
landske og norske ungdommer. 

Tibetanerhjelpen, der også Rotary var med, hjalp i 1968 sytten unge 
gutter fra Tibet hit til Norge. En av disse, Sonam, kom til Bergen-Syd. 
Han var i Bergen i flere uker og bodde delvis hos H. Schjelderups fa
milie og delvis hos Svenn Martinsen som bl. a. skriver: 

«Det var en stor opplevelse å treffe ham, og i flere år skrev vi til 
hverandre. Han reiste tilbake i mai 1968. I et brev skrevet 16. au
gust 1968 - på meget godt norsk - takker han alle som han hadde 
truffet. Særlig nevner han Johan L. Hansen med stor takk for batte
riradioen. - Sonam skulle ta farvel, og vi besøkte Johan på hans 
kontor i Fjøsangerveien. Johan spør: «Trenger du noe?», men So
nam er beskjeden og svarer: «Nei takk! » Johan ser deretter på ham 
og sier: «En batteriradio ville vel være topp», og griper sin nye, 
lille radio på skrivebordet og gir Sonam.» 

I juli - august 1973 arrangerte Bergen-Syd i samarbeid med Arna, 
Kvam og Kvinnherad RK opphold og aktiviteter for 16 ungdommer. 
Hver klubb hadde ansvaret for ungdommene i 4 dager. Få medlemmer 
i vår klubb var villige til å ta et par av ungdommene som gjester i sine 
hjem, og hele gruppen ble derfor innkvartert på Fantoft sommerhotell. 

Også i løpet av de siste 20 årene har Bergen-Syd deltatt i en rekke 
ungdomsutvekslinger. Bare få av våre medlemmer har vært så enga
sjerte i dette arbeidet at de har tatt inn gjestende ungdommer i sine 
hjem for lengre eller kortere perioder. Da klubben i 1990/91 sendte en 
student til USA, fikk den kvinnelige utvekslingsstudenten fra USA så
ledes bo i noen månedre hos noen av klubbens medlemmer. Men ellers 
har det vært et gjennomgående trekk at vår Intemasjonalkomite har 
hatt problemer med å få oss til å gjøre vår «plikt» i så måte. Løsningen 
har gjeme blitt, at klubben har betalt for gjestenes opphold. 
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Bergen-Syd har siden 1976 jevnlig gitt bidrag til Handicamp Nor
way, en internasjonal sommerleir for funksjonshemmet og ikke-funk
sjonshemmet ungdom i alderen 18-21 år. Leiren som er åpen for norsk 
og utenlandsk ungdom, har vært holdt på Haraldsvangen i Hurdal 
hvert annet år siden 1976. 

Verdenssamfunntjenesten, som ble etablert av Rotary International i 
slutten av 1960-årene, har heller ikke hatt særlig stor plass i klubbens 
virksomhet. Det skyldes trolig til dels at det store prosjektet Ploger til 
India (1970/71) i ettertid ble sett på som lite vellykket. Bergen-Syd 
samlet inn 12 ploger, og dugnadsgjengen gikk ihuga inn for rustskra
ping og maling på International Farvefabrikk på Nesttun, slik at plo
gene kunne skipes til India våren 1971. Skuffelsen og frustrasjonen 
var - naturlig nok - stor da det ble vansker med tollklarering i India, 
slik at ploger og harver lå og rustet i importhavnen. Problemene ble da 
omsider løst, for i brev fra Rotary Clubb of Secunderabad, datert 
22.02.72, blir det meddelt at redskapene er tollklarert, og vil bli utdelt 
til bønder i landsbyen Agadipel og i nabolandsbyer. 

Lepraprosjektet er et opplærings- og utvilklingsprogram rettet mot 
helsepersonell i land som har lepra. Distriktsguvernør Bjørn Wigand 
tok opp spørsmålet om behov for hjelp til spedalske, og i 1992 eta
blerte de 5 indre Bergens-klubbene (Bergen, Bergenhus, Bergen Syd, 
Bergen-Vest og Torgalmenning) et samarbeid der de tok ansvar for fi
nansiering og administrering av etterutdanningsstipend (3 måneder) 
for unge forskere og helsepersonell. Stiftelsen St. Jørgen Hospital (eier 
av Lepramuseet) er en viktig samarbeidspartner i dette programmet. 

Siden det allerede var nær kontakt mellom Senter for internasjonal 
helse ved Universitetet i Bergen og Armauer Hansen Research Insti
tute i Addis Abeba (AHRI), ble Etiopia valgt som samarbeidsland. En 
av Rotaryklubbene i Addis Abeba i samarbeid med AHRI skal stå for 
utvelgelsen av kandidater. 

Den første stipendiaten, overlege Solomon Desta ved Africa Le
procy & Rehabilitation Training Center i Addis Abeba, kom til Bergen 
31.10.93. Hans studieopphold her var ifølge Johan A. Aarli, som er vår 
mann i Leprakomiteen, meget vellykket. Dr. Desta deltok også i møter 
i samtlige samarbeidsklubber i Bergen. 

Bergen-Syd har gjennom årene etablert kontakt med en rekke Venn
skapsklubber i andre land; bl.a. i Frankrike, Tyskland og USA. I noen 
tilfelle begrenset kontakten seg til utveksling av møteprogrammer og 
uke- (måneds-) brev, og mer sporadiske besøk av enkeltmedlemmer. 
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Samkvemmet med Rotary Clubb Bremen-Ro/and hadde en lovende 
start. I mai 1965 var l O medlemmer med fruer fra denne klubben på et 
vellyket besøk til vår klubb. Deres medbragte gave- et sølvfat- min
ner oss om dette besøket. Den gode kontakten førte til at det i 1968 var 
faste planer om ungdomsutveksling. Tre tyske ungdommer skulle 
komme til Norge- til paterE. Vogts sommerleir på Sæletunet- i tiden 
22.07- 04.08. Deretter skulle tre norske ungdommer oppholde seg i 
Bremen i tiden 04.08- 18.08. Da Bremen-Roland sendte avbud kort 
tid før de tyske ungdommene skulle komme, ble det ingen ungdomsut
veksling denne gangen. Etter dette ble også kontakten med Bremen
Roland begrenset til korrespondanse og tilfeldige medlemsbesøk. 

Vennskapet med The Rotary Club of Shetland, Lerwick kom i stand 
allerede ved klubbens Charter Presentation 16. juni 1972. Ambasadø
rer for vår klubb ved denne begivenheten var Johan L. Hansen, Svenn 
Martinsen, Svein Sann em og Peik Schanche. Men det gikk nesten l O 
år før vår klubb fikk storstilt besøk fra Shetland. Fra 11.-13. september 
1981 invaderte 43 shetlendere (rotarianere m. følge) Bergen. Vår 
klubb arrangerte stor fest i Bergens Tidendes kantine, der stemningen 
var på topp til tross for noe skral oppslutning fra våre egne medlem
mer. 

V år klubb planla en gjenvisitt til Shetland Rotary Club i mai 1982. 
Med fullt charterfly - 42 personer- ville reisekostnaden for hver del
taker bli svært rimelig. Dessverre meldte det seg bare 16 deltakere, 
slik at turen måtte avlyses. Senere har det åpenbart ikke vært nevne
verdig kontakt på det personlige plan mellom medlemmer i de to klub
bene. Men Shetland Rotary Club er fortsatt vår vennskapsklubb sam
men med Gøteborg Rotary Klubb. 

Internasjonalkomiteen i Bergen-Syd har nok ikke alltid lykkes med 
å motivere klubbens medlemmer til det store, felles engasjementet i in
ternasjonal virksomhet. Men i god Rotaryånd har den jevnlig lagt vekt 
på å informere klubbens medlemmer om internasjonale forhold og 
søkt å inspirere hver enkelt til internasjonal tenkning og tjeneste. 
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9. Klubben i dag 

Ved klubbens 40-års milepæl deltar forsatt fire av chartermedlemmene 
i klubbens aktiviteter. Bergen-Syd er således en klubb med sterke bånd 
tilbake til etableringen. 

Rotasjonsprinsippet sikrer en kontinuerlig fornyelse i klubbens sty
rende organer, og gjennom et aktivt komitearbeid får alle anledning til 
å sette sitt preg på klubbarbeidet. Jeg håper derfor at denne klubbhisto
rien kan dokumentere at klubben gjennom årene har maktet den ide
elle balanse mellom ivaretagelse av tradisjoner og nødvendig forny
else. 

Nylig avholdte klubbundersøkelser gir oss nyttige signaler om hvor 
klubben har forbedringspotensiale. Dette er noe styret arbeider med. 
Men vi må samtidig minne oss selv om at Rotary først og fremst er ba
sert på det enkelte medlems ansvar for klubbens indre liv og for Rota
rys omdømme utad. Du er Rotary! Derfor må vi til enhver tid forut
sette at det enkelte medlem forholder seg aktivt til Rotarys formål og 
bidrar til at det på best mulig måte arbeides for dette i klubben. 

Rotary Internationals president 1994/95, Bill Huntley, har gitt oss et 
godt motto for jubileumsåret: Be a Friend. Lar vi dette prege vårt pri
vatliv, yrkesliv og samfunnsengasjement, er det det beste utgangs
punkt for å realisere Rotarys formålsparagraf. 

Erik Næsgaard 
president 1994/95 
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.l:H:iKUEN SYU KO'lARY KLUBB 

Presidenter 1954- 1965 

David Lie Eide 
1954/56 

Birger Heiberg Andersen 
1960/61 

Per Mattens (d) 
1956/57 

Peik Schanche (d) 
1961/62 

BERGEN SYD ROTARY KLUBB 

Berent Odd Kryvi 
1957/58 

Ole Myrvoll (d) 
1962/63 

Håkon Søyland (d) 
1958/59 

Robert Chr. Blichfeldt (d) 
1963/64 

Presidenter 1965 - 197 5 

Sven Mathiesen 
1965!66 

Thorleif Pettersen 
1970/71 

Johan L. Hansen 
1966/67 

Leif J. Finckelsen 
1971/72 

Helge Eide 
1967/68 

Svenn Martinsen 
1972/73 

Odd Tank-Nielsen 
1968/69 

Odd Rønnes tad 
1973n4 

Halfdan Schjelderup (d) 
1959/60 

Kjell Monsen (d) 
1964/65 

Per Remfeldt 
1969!70 

Bjørn Hammer 
1974/75 



tlbKUbN ~YV KUlAKY KLUtltl 

Presidenter 1975- 1985 

Tor Gjerdrem (d) 
1975/76 

Fredrik K1ohs 
1980/81 

Martin Skadsheim 
1976/77 

Bjørn Thuno1d Larsen 
1981/82 

BERGEN SYD ROTARY KLUBB 

Jo Aabakken 
1977/78 

Trond Hegdahl 
1982/83 

Dag Andreassen 
1978/79 

Per Frønsdal 
1983/84 

Presidenter 1985 - 1995 

Ole B. Vikøren 
1985/86 

Per Vike 
1990/91 

Geir Waagsbø 
1986/87 

Ole Petter Salen 
1991/92 

Knut A. Selvig 
1987/88 

Tor Vigander 
1992/93 

Tore Gram-Knudsen 
1988/89 

Sverre Godøy 
1993/94 

Sigurd MUller 
1979/80 

Olav Dragesund 
1984/85 

Steinar Birkeland 
1989/90 

Erik Næsgaard 
1994/95 



11. Styre, komiteer og medlemmer 
i jubileumsåret 

Styre: 

President: Erik Næsgaard 
Ink. president: Ole Friele 
Past president: Sverre Godøy 
Sekretær: Johan Jørgen Hansen 
Kasserer: Erik Wald-Jacobsen 
Styremedlemmer: Paal Martens 

Komiteer: 

JanS. Krokeide 
Hans Magnus Kjøge 

Yrkes-, Internasjonal, Samfunns-, Klubb-, Hus/mottakelses-Pro
gram-, Fest-, Opplysnings-, Klassifikasjons- og Valgkomite 

Medlemmer: 

Birkeland, Steinar, siv.ing. (21-bygningstekn. virksomhet) 
Dalen, Harald, rektor/pensj. (19-utdannelse) 
Dragesund, Olav, professor (27-fiske og fangst) 
Eide, Helge, dir./pensj. ( 61-trykkeri- og forlagsvirksomhet) 
Fossengen, Tom, direktør (36-hoteller) 
Friele, Ole, advokat (64-fast eiendom) 
Frønsdal, Per, disponent (79-ur og klokker) 
Godøy, Sverre, direktør (3-landbrukssamvirke) 
Gram-Knutsen, Tore direktør (17 -bomullsvarer) 
Grung, Per, disponent (9-forretningsservice, konsulentvirks.) 
Hammer, Bjørn, adm. dir./pensj . (23-bank og børsvesen) 
Hansen, Johan Jørgen, adm. dir. (12-bekledningsart. tricotage) 
Hauge, Truls, dir. (28-korn og melvarer) 
Helland, Lars-Johan, lign.sjef/pensj. (32a-komm.adm. skattev.) 
Ingebrigtsen, Knut, sokneprest (66-religionssamfunn) 
Kahrs , Johan Christopher, disp. (?-byggematerialer) 
Kjøge, Hans Magnus, inspektør (19-utdannelse) 
Klohs, Fredrik, direktør (36-hoteller, restauranter) 
Krohn-Hansen, Sigurd, agent/selvst. næring (74-fiskeredsk.) 
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Krokeide, Jan Svein, teknisk dir. (52-mineralske oljer) 
*Kryvi, Berent Odd, lege/pensj. (49-alm. praksis) 
Kryvi, Olav, konsulent (32-statsadm., sjøforsvaret) 
Larsen, Bjørn Thunold, adm. dir. (9-elektronisk databeh.) 
Larsen, Edvard, oberst (32-statsadm., hæren) 

*Lindebrekke, Harald, landskapsark./pensj. (32a-parkvesen) 
Lorentzen, Truls, direktør (32a-parkeringsselskap) 
Laastad, Egil, disponent (21-ingeniørvirksomhet, kjemisk) 
Marcussen, Erik William, teknisk kons. (21-skipsbygging) 
Martens, Paal, direktør (68-skipsbygging og skipsutstyr) 
Martinsen, Carl Petter, statsadv. (44-juridisk virksomhet) 
Martinsen, Svenn, rektor/pensj. (19-utdannelse) 
Mathiesen, Sven, direktør/pensj. (17 -bomullsvarer) 
Mjellem, Frantz, siv.ing. (68-skipsbygging og skipsutstyr) 
Nilsen, Ingard Nicolay, dir. (73-samferdsel, fiyplassbest.) 
Næsgaard, Erik, økonomidir. (4-organisasjoner) 
Nøstvold, Thor, arkitekt (16-bygge- og anleggsvirksomhet) 
Pettersen, Thorleif, kontreadm./pensj. (32-sjøforsvaret) 

*Pihl-Johannessen, Conrad, dir./pensj . (56-malervarer) PHF 
Riisnæs, Per Asbjørn, dir. (reiseliv) 
Rønnestad, Odd, siv.ing. (19-utdannelse) 
Salen, Ole Petter, dir. ( 40-forsikring) 

*Schjøtt, Hagbarth jr, dir./pensj. (12-bekledningsartikler) 
Selvig, Knut, professor (49-legevirks., tannlege) 
Serck-Hansen, Svein, dagl. leder (16-bygge- og anleggsvirks.) 
Solberg-Johansen, Johan Henrik, revisor (9-regnskap, revisjon) 
Steen-Hansen, Jarle, disp. (56-malervarer) 
Utaaker, Kåre, professor/pensj. (19-utdannelse) 
Vigander, Tor, lege (38-sykehus) 
Vike, Per, postsjef/pensj. (14-sambandstjeneste) 
Vikøren, Ole B., banksjef (23-bank- og børsvesen) 
Wald-Jacobsen, Erik, dir. (23-bank- og børsv. ,investment) 
Waagsbø, Geir, disp. (62-markedsføring/forskning) 
Aarli, Johan, professor (49-legevirksomhet) 

*Chartermedlemmer 
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BERGEN-SYD ROTARY KLUBB 
takker for støtten til jubileumsskriftet: 
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Rådgivende ingeniører 
Betongrehabilitering 

~ .c::J TRAifEL 
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SCANDINAifiA AS 
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-~ DnB Eiendomsmegling AS 
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STORMØLLEN 
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1.11111··111 
MALING- OG LAKKFABRIKK A/S 

BERGEN-SYD ROTARY KLUBB 
takker for støtten til jubileumsskriftet: 

ljl .'v 
PE-Prosjekt A/S Ø Simplex-Fmckelsen A/s 

• -1· • t 
BANKEN 

INDUSTRI & SKIPSBANKEN NS 

1..::.r -
1Mih'lif 

Vestlandsmeieriet 

NORMAN ~ lq·"fEL PARK Jll.\1--- - ---~--
ARKITEKTER • INGENIØRER • ØKONOMER 

0 

BDC BOB~Eiendo~t 
Bergen Data Consulting AS 
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