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MØTER 

Ørskog Rotaryklubb har ukentlige møter på mandag kveld. Fra og med august 2018 ble 
møtetidspunktet endret. Vi starter en halvtime tidligere enn før. De vanlige møtene er nå fra kl. 
19.30 til kl. 20.30.  

 

PROSJEKT MAMA CLARA 

Mama Clara driver veldedig arbeid ved barnehjemmet Aintoinette Meo i Chuquibamba, Peru. Det er 
Erna Berg Rogne som leder arbeidet og har etablert organisasjonen Mama Clara Norge til dette 
formålet. Erna har samlet en del hjelpere rundt seg og de har presentert prosjektet for Rotaryklubber 
i distriktet. Det er Hareid Rotaryklubb som er samarbeidsparner til Mama Clara med flere andre 
klubber i området som støtter prosjektet og hvor Ørskog Rotaryklubb er en av dem. 24. september 
2018 ga Karin og Erna en oppdatering: det første prosjektet, et nytt kjøkken, var veldig vellykket. Nå 
satser de på et nytt felles Rotaryprosjekt: renovering av 7 dusjer og toaletter. Ørskog Rotaryklubb 
støttet dette nye prosjektet I 2018/2019. 

 

 

 

 



 

MATOMBRINGING 

5 til 6 medlemmer i klubben har gjennom året deltatt i dette arbeidet, som går ut på å kjøre ut mat 
fra kjøkkenet på sjukeheimen til hjemmeboende eldre i kommunen. Inntektene fra 
kjøregodtgjørelsen blir i sin helhet gitt til The Rotary Foundation (TRF), og arbeidet utføres ellers på 
dugnadsbasis. Takk til alle som deltok på matombringingen. 

 

MEDLEMSREKRUTTERING  

Det er fortsatt en utfordring å rekruttere nye medlemmer.  I dette Rotaryåret hilste vi to nye 
medlemmer velkommen. Dessverre var det også en del medlemmer har sagt opp medlemskapet sitt, 
slik at det ikke ble noe vekst i medlemsantallet. 

 

ØRSKOGKALENDEREN 2019 

Ørskog Rotary ga også ut Ørskogkalenderen for 2019 og det var i samarbeid med Ørskog Historielag. 

Nemda for Ørskogkalenderen 2019 bestod av Jorunn Solnørdal Myren fra Historielaget og Arvid 
Furseth og Ivar Holmeide fra Ørskog Rotary. Arvid Furseth stod for kontakten med annonsørene 
mens Ivar Holmeide stod for fakturering samt kontakten med trykkeriet i Brattvåg. 

Ørskogkalenderen ble for 2019 som tidligere år utdelt gratis til samtlige husstander i kommunen og i 
tillegg ble den lagt ut på Coop Prix for salg. Kalendrene ble solgt for kr. 100,- pr. stk. hos Prix, og dette 
ga en inntekt på kr. 1500,- i tillegg til annonseinntektene.   Ørskog Rotary og Historielaget sørget for 
at kalendrene ble levert i postkassene til husstandene i kommunen. 

 



 

GAMLEBANKEN  

Det har vært mye arbeid med utleie, renhold og vedlikehold av Gamlebanken, både innvendig og 
utvendig. Mange timer og kvelder gikk med vasking, sliping, maling, utbedring, klipping og 
reparering. Takk til alle som stilte opp, spesielt til Åse Kristine og Wigdis som har hatt ansvar for 
renhold og utleie. I dette Rotary-året fikk vi blant annet montert brannstige og nøkkelskap. Vi har 
også kjøpt inn og montert nye bordplater. 

Etter en positiv dialog med huseieren, Ørskog kommune, ble det ikke noen endringer i leieforhold, 
heller ikke etter kommunesammenslåingen. 

 

 

RYLA  

RYLA, Rotary Youth Leadership Award, er et to dagers seminar i Ulsteinvik for unge mennesker 
mellom 20 og 30 år som har interesse for å lære mer om ledelse og samspill mellom mennesker. 
Gjennom foredrag og gruppearbeid settes fokus på aktuelle og spennende problemstillinger en 
møter som leder. Seminaret har en praktisk innfallsvinkel, der foredragsholderne også bruker 
eksempler basert på sine egne erfaringer. 

Fra Ørskog Rotaryklubb er Johan Dae Quale ansvarlig for RYLA, og i 2018 var det en ung kvinne fra 
Skodje som deltok på RYLA-seminaret i Ulsteinvik.  



 

Bildet er hentet fra Rotary Distrikt 2305 sin hjemmeside 

 

STRANDRYDDEDAGEN 

Lørdag 4. mai deltok Rotary på strandryddedagen med ti personer. Det var 135 personer fra diverse 
lag og organisasjoner som deltok på denne dagen i Ørskog, som brukte 245 timer for å samle inn 
4.400 kilo med søppel. 

 

SUMMERCAMP 

Harry Klein Hulse tok ansvar for organiseringen av Summercamp 2019, som ble gjennomført i august 
2019 (det nye Rotaryåret). Selve forberedelsen fant stort sett sted i Rotary-året 2018/2019. Vi takker 
Harry Klein Hulse for innsatsen. Vi har fått distriktsmidler for gjennomføring, samt en sponsing-avtale 
med Gert Rietman sitt firma, Placement AS. 

 

OVERSIKT MØTER OG BEDRIFTSBESØK 2018/2019 
I omvendt rekkefølge kan dere lese om en stor del av møtevirksomhet i Ørskog Rotaryklubb i 
perioden august 2018 – juni 2019. Vi har ikke nevnt de vanlige presidentmøtene i klubben, hver 
første mandag i måneden. 

 

24. JUNI 2019: PRESIDENTSKIFTE PÅ GAMLEBANKEN 

Det var lenge siden at en president valgte å invitere medlemmene til et presidentskifte på 
Gamlebanken. Vi var med 18 personer denne kvelden. Gert Rietman fortalte om året som ligger bak 
oss,  takket alle aktive medlemmer, og han overrakk presidentkjeden til Grethe Leikny 
Gjerde,  president for året 2019/2020. Det var 15 år siden sist Grethe Leikny Gjerde var president i 
Ørskog Rotaryklubb. Vi ønsker den nye presidenten lykke til. 

 



17. JUNI 2019: "DER BYGD OG BY MØTES" 

Nye Ålesund kommune står bak organiseringen av denne humoristiske historia i 6 akter, som 
omhandlar kor tett by og omland heng sammen. Kva hadde Ålesund by vore utan omlandet, og 
omvendt? Historia er knytt saman med viser og song, alt i kjent Grytten- og Vinje-stil. 

For å gi Ørskog Rotarymedlemmer mulighet til å være med på denne gratis forestillingen på Systra 
Café utsatte vi den opprinnelig planlagte kvelden om Kungsleden.  

 

13. MAI 2019: BESØK GJERMUNDES VIDEREGÅENDE SKOLE 

Aadne Runar Haarr er rektor på Gjermundes videregåande skole. Han fortalte oss om skolen, 
historien og framtida. Skolen har dei siste åra hatt om lag 130 elevar kvart år og tilbyr opplæring 
innan naturbruk, mekaniske fag og allmennfagleg påbygging. Dei siste åra har skulen satsa sterkt på 
utvikling av tilbodet innan hest. Vi takker rektoren for en engasjert forelesning og omvisning. 
 

 

 

8. APRIL 2019: SUSANNE GJENDEMSJØ, ENRICHED SKODJE 

Susanne Gjendemsjø holdt et engasjert foredrag om utviklingen av Enriched Food AS i Skodje, 
Enriched vil tilby helsebringende, naturlige og velsmakende produkter fra bærekraftige råvarer, med 
sporbarhet. Hun presenterte spennende olivenoljeprodukter med omega 3, gjennom tilsetning av 
torskeolje. 

 

25. MARS 2019: TORSKEKVELD 

En hyggelig og sosial torskekveld med deilige torskeretter, laget av Harry Klein Hulse fra Ørskog 
Fjellstova. 

 

 

 



18. MARS 2019: GUNNAR IVERSEN, HONNINGPRODUSENT 

Gunnar Iversen er helikopterpilot, men i fritiden produserer han honning på Eggelunden på Sjøholt. 
Han fortalte om hvordan han startet som birøkter og hvordan han lager honning. 

 

11. MARS 2019: VIBEKE HØGSETH, PERSONLIG COACH 

Vibeke Høgseth fra Skodje er spesialsykepleier i psykisk helsearbeid og driver et eget firma, VLS 
Lighthouse, ved siden av jobben hennes på DPS Sjøholt. Gjennom gode samtaler finner hun 
ressursene i mennesker, uansett alder og bakgrunn. Denne kvelden fortalte Vibeke om hennes arbeid 
i VLS Lighthouse som hun startet i 2012. 

 

25. FEBRUAR 2019: SOSIAL KVELD 

Det ble en koselig sosial kveld. Åse Kristin s viste bilder fra hennes andre Indiaturen og deretter ble 
Ove Rønning tatt opp som nytt medlem. Vi koste oss med god kaffe og kaker, samt lotteri. 

 

18. FEBRUAR 2019: SULA ROTARYKLUBB INVITERER TIL ET FELLES MØTE 

Flere Ørskog Rotaryklubbmedlemmer besøkte vår naboklubb på Sula. 

Tema på dette fellesmøtet var "Etikk". Sogneprest Anders Grytten tok oss gjennom dette tema. 

 

11. FEBRUAR 2019: JOHAN DAE QUALE 

På et improvisert møte fortalte Johan Daa Quale om Solnørdalens rike historie. 

 

28. JANUAR 2019: BJØRN STEINAR SKARBØ, STORFJORDENS VENNER 

Del III av Bjørn Steiner sitt foredrag om Storfjordens Venner sine prosjekter. 

 

21. JANUAR 2019: BEDRIFTSBESØK NEVOTEX 

Kjetil Klock er daglig leder i firmaet Nevotex, en av Skandinavias ledende grossister av tekstil, hud og 
materialer til aktører innen innredning og stoppmøbelindustri. Nevotex leverer blant annet til en del 
store møbelbedrifter på Sunnmøre, maritime bedrifter, men også til møbeltapetserere og prosjekter, 
som for eksempel hotell. På Sjøholt er det 6 ansatte. Etter en presentasjon, hvor Kjetil informerte oss 
om organisasjonen, utviklingen og ambisjonene, fikk vi en visning i bedriften. Vi takker Kjetil for et 
hyggelig og interessant bedriftsbesøk. 



 

 

 

27. NOVEMBER 2018: BESØK DISTRIKTSGUVERNØR OG ASSISTERENDE DISTRIKTSGUVERNØR 

Distriktsguvernør for 2018/2019 Arvid Blindheim og assisterende guvernør Ingrid Amalie Hagen 
besøkte Ørskog Rotaryklubb. De hadde først et møte med styret på Gamlebanken. Der ble det 
utvekslet mye informasjon, blant annet om medlemsrekruttering, organisering av alt styrearbeid og 
praktisk arbeid i komiteene, vårt internasjonalt engasjement i Mama Claraprosjektet, 
Ørskogkalenderen, utkjøring av mat, dugnad for Gamlebanken, Summercamp, RYLA, og mye mer. 
 
Det har blitt en tradisjon at Brattvåg Rotaryklubb og Ørskog Rotaryklubb har Guvernørens møte i lag 
og det var derfor ekstra hyggelig at syv medlemmer fra Brattvåg Rotaryklubb deltok på dette møte i 
Ørskog. Arvid Blindheim holdt et engasjert foredrag om arbeidet i Rotary. Alt i alt kan vi være stolt 
over å være en del av Rotary-felleskapet. 
Vi takker alle for deltaking på dette møte, men en spesiell takk sendes til Arvid Blindheim og Ingrid 
Amalie Hagen. 
 

9. NOVEMBER 2018: INFORMASJONSKVELD UTVIKLING SJØHOLT SENTRUM 

Presentasjon resultater fra arkitektfirmaer. I regi av Ørskog kommune. Det ble presentert spennende 
ideer for Sjøholt Sentrum, og vi håper at kommunen, næringslivet og innbyggerne skal arbeide videre 
for å få (en del av) planene realisert i framtida. 

 

 

 

 



22. OKTOBER 2018: BEDRIFTSBESØK AMDAM SAG & HØVLERI 

Tor Einar Amdam fortalte om bedriften han etablerte i 70-tallet og utviklingen fram til 2018. Amdam 
Sag & Høvleri har for tida litt over fire årsverk og har en del viktige kunder i den maritime bransjen på 
Sunnmøre. Kvelden ble avsluttet med en visning. Vi takker Tor Einar Amdam for en interessant kveld.  

 

15. OKTOBER 2018: VENNSKAP - ÅPENT MØTE MED ASTRI HAUGEN MØLLERHAUG 

Astri Haugen Møllerhaug fra Ålesund har ved flere anledninger holdt foredrag om diverse temaer. 
Denne kvelden kom hun til Ørskog Rotaryklubb og fortalte om vennskap. Hva betyr en venn for deg? 
Hvorfor er vennskap så viktig? Det ble ikke bare prat fra hennes side, men også mange spørsmål og 
historier fra publikummet. Tusen takk Astrid for en inspirerende kveld, og en klem fra presidenten. 

 

8. OKTOBER 2018: SKALLDYRKVELD I GAMLEBANKEN 

Det ble en hyggelig skalldyrkveld med et underholdende innlegg fra Kjell Løseth. Med sin tryllekunst 
og historiefortelling viste han oss at alle kan bli lurt. Vi takker Kjell for dette og vi takker også 
klubbdrift-komiteen for organiseringen av denne kvelden. Vi har det bra i Ørskog Rotaryklubb! 

 

 

24. SEPTEMBER 2018: KARIN SVENDSEN HOLSTAD OG ERNA BERG ROGNE: STATUS PROSJEKT 
MAMA CLARA 

Mama Clara driver veldedig arbeid ved barnehjemmet Aintoinette Meo i Chuquibamba, Peru. Det er 
Erna Berg Rogne som leder arbeidet og har etablert organisasjonen Mama Clara Norge til dette 
formålet. Erna har samlet en del hjelpere rundt seg og de har presentert prosjektet for Rotaryklubber 
i distriktet. Det er Hareid Rotaryklubb som er samarbeidspartner til Mama Clara med flere andre 



klubber i området som støtter prosjektet og hvor Ørskog Rotaryklubb er en av dem. I kveld ga Karin 
og Erna en oppdatering: det første prosjektet, et nytt kjøkken, var veldig vellykket. Nå satser de på et 
nytt felles Rotaryprosjekt: renovering av 7 dusjer og toaletter. Ørskog Rotaryklubb skal også støtte 
dette nye prosjektet. 

 

22. - 23. SEPTEMBER 2018: DISTRIKTSKONFERANSE OG ÅRSMØTET DISTRIKT 2305 

En vellykket og inspirerende distriktskonferanse på lørdag og årsmøtet på søndag ligger bak oss. Vi i 
Ørskog Rotaryklubb er stolte over hva som ble skrevet om oss i årsmeldingen. 

 

17. SEPTEMBER 2018: JAN PETTER LARSEN, WENAAS KAPITAL 

Jan Petter Larsen er administrerende direktør i Wenaas Kapital og informerte oss om Digerneset i 
Skodje kommune og planene framover. Det ble et interessant foredrag hvor Jan Petter Larsen viste 
engasjement og en spennende visjon som strekker seg over mange år. Og det blir ikke en IKEA på 
Digerneset... 

 

10. SEPTEMBER 2018: SILJE LEE KNUTSEN, STORFJORD ISKREM 

Silje Lee Knudsen står bak bedriften Storfjord Iskrem, som er etablert i Stordal i år. Storfjord Iskrem 
lager is basert på geitemelk. Bare ikke det er innovativ: det lages is med en tvist. Hva synes du om is 
med brunost? Eller hva med chili og lime? Eller heller med Kraftkar fra Tingvollost? Silje fortalte om 
hennes bakgrunn, grunder-idé, produktene sine og videre utvikling av bedriften. Og selvfølgelig fikk vi 
smakt isen. 

 
27. AUGUST  2018: EGOFOREDRAG KJELL SVERRE HANSSEN 

I dag var det Kjell Sverre Hanssen sin tur til å holde et egoforedrag. Kjell Sverre ble født i 1960 og 
hadde sin oppvekst diverse steder i Trøndelag. Der møtte han også Emma da han jobbet i en Coop-
butikk. Han giftet seg med Emma og de fikk tre barn. Kjell Sverre jobber fortsatt i Coop Orkla og har 
drevet Coop-butikken i Vatneeidet i mange år. For ikke så lenge siden ble Kjell Sverre bestefar for 
første gang, og datteren sin giftet seg nylig i Trondheim. Vi takker Kjell Sverre for et underholdende 
foredrag. 

 

13. AUGUST 2018: BEDRIFTSBESØK INSTORDAL 

Steffen Leganger er stordaling og gründeren bak hyttekonseptet InStordal. Han har en visjon om å 
realisere hyttedrømmen for folk flest, med små hytter, med høy kvalitet, komfort og design. Han 
informert oss om historien bak hyttekonseptet og framtida. Deretter fikk vi en visning på en hytte på 
Stordal Camping. Vi takker Steffen for et interessant foredrag og visningen. 
 

 

Gert Rietman 

Ørskog, 31. oktober 2019 


