
 

 

ÅRSMELDING ØRSKOG ROTARYKLUBB 

JUNI 2014 – JUNI 2015 

 

NATTERAVN 

Flere Ørskog Rotarymedlemmer har stilt opp som natteravn i Ålesund i perioden 2014/2015. Et viktig 

bidrag til et trygt uteliv i byen. 

 

MEDLEMSREKRUTTERING 

Det er fortsatt en utfordring å rekruttere nye medlemmer. Vi er veldig glade for at Harry Klein Hulse 

fra Ørskog har blitt medlem i Ørskog Rotaryklubb i denne perioden. Velkommen. 

 

LATVIAPROSJEKT 

Det samarbeidsprosjektet med Rotaryklubbene i Sverige og Latvia ble avsluttet i januar 2015. Med 

støtte fra Rotaryklubbene har det blitt kjøpt inn møbler og utstyr til en internatskole. Vi hadde 

dessverre ikke anledning til å besøke prosjektet. 

 

ØRSKOGKALENDEREN 

Gjennom mange år har Ørskog Historielag og Ørskog Rotary samarbeidd om å gi ut Ørskogkalenderen 

og Ørskog Sparebank har betalt.  2014 vart det ikkje laga kalender fordi banken ikkje ville ta 

kostnadene åleine. Kalender 2015 vart gitt ut, ein «selde« månader til næringsdrivande, derav tre  til  

banken. Historielaget og Rotary var einige om saman å stå for utgivinga i to år (2015 og 2016). Frå 

Rotary var Waldemar og Ingeri med i kalendernemda (utforming) og Sigmund det kommersielle  

(sponsor og trykking). 

 

 



POLIOMARSJEN 

Søndag 14. juni arrangerte Vestnes og Ørskog Rotary Klubb ein turmarsj på Ørskogfjellet. Målet var å 

samle inn pengar til prosjektet som Rotary klubbane verden over har stått i bresjen for, nemlig 

utrydding av polio. Trass «vanskeleg» vær var det tett på 60 personer registrert i løpet av tre timer. 

Registreringsavgift, kjøp av pins og pølse førte til innsamling av vel 8000 kroner. Beløpet blir i sin 

heilheit overført til Rotary International sin konto ”End polio now”. 

 

PROSJEKT 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.  

RYLA 

Til tross for blant annet en artikkel og annonsering i Bygdebladet klarte vi ikke å finne kandidater til 

dette programmet i år. 

 

 

OVERSIKT MØTER OG BEDRIFTSBESØK 

16. JUNI  2014: BLÅTUR OG PRESIDENTSKIFTE 

Med en buss av eldre dato ble en del av Rotary medlemmene hentet. Vi kjørte, med en stor omvei og 

en lokal guide "on board" til Vaksvik camping hvor vi ble varmt mottatt av innhaveren Åse Kristine 

Reite. Vi kom til fint dekket bord. Hele middagen hadde preg av den siste turen vi hadde: 

ostprodukter fra Nederland. 

Etter maten ble det presidentskifte. Ingeri Madsen oppsummerte  aktivitetene fra siste året og det 

var mange. Etter det overrakk hun Gert Rietman Rotarykjeden og ble han inaugurert som president 

for perioden 2014/2015. Vi gratulerer så mye. Han takket Ingeri for innsatsen i sin tid som president. 

Vi avsluttet seremonien og kvelden med Rotarysangen. 

 

18. AUGUST 2014: BESØK ALNES 

Ørskog Rotary har startet opp att med sin møtevirksomhet etter sommeren.  De første to mandager i 

august ble brukt til dugnadsarbeid på Gamlebanken. Alle som har bidratt blir takket for innsatsen! 

 

Mandag 18. august ble det en tur ut til Alnes på Godøya, utenfor Ålesund. Der har Knut Arne Furset 

(oppvokst på Sjøholt) i en tidsepoke på sirka tre år sett i stand et gammelt hus. Huset har fått 

beholde sine gamle murer og en del tømmervegger, men interiøret og innredningen har blitt særs 

flott, estetisk og moderne. Knut Arne og far Arvid har vist oss rundt i huset i to grupper hvor det 

etterhvert på kjøkkenet ble servert kafe og kake. Tusen takk for mottakelsen. 

 



 

15. SEPTEMBER 2014: BESØK STORFJORD HOTELL 

Vi fikk en hyggelig omvisning på Storfjord Hotel, etterfølgt av en herlig og kortreist to-retters middag 

med lammekarré som hovedrett og ostetallerken som dessert. 

 

22. SEPTEMBER 2014: ØRJAN BELL OG OMVENDT UNDERVISNING 

Ørjan Bell er mattelærer ved Ålesund videregående skole. Han holdt et interessant foredrag om 

omvendt undervisning: elevene får gjennomgang av teori på video i heimelekse. Målet er å frigjøre 

tid for elever til å jobbe med oppgaver på skolen, og gi lærer mer tid til å følge opp den enkelte elev.  

 

13. OKTOBER 2014: BESØK ØRSKOG FRIVILLIGSENTRALEN 

Gunnhild Todal, leder for Ørskog Frivilligsentralen, tok oss hjertelig imot på sentralen sitt fine nye 

lokale på Sjøholt og ga oss en grundig innføring i alle de ting Frivilligsentralen in Ørskog står for. Og 

det er svært mange aktiviteter, for alle aldersgrupper, som blir utført av svært mange frivillige. 

Imponerende! 

 

10. NOVEMBER 2014: MAY BRITT HAUKÅS FRA FRILUFTSRÅDET 

May Britt Haukås, daglig leder fra Frilufstrådet Ålesund og Omland holdt et engasjert foredrag om 

Friluftsrådet, organiseringen, viktigheten av å ha stier i nærheten. Som eksempel nevnte May Britt 

Elvestien. Hun fortalte også om samarbeidet med en del Rotaryklubber, og om Friluftsåret 2015, med 

massevis av aktiviteter. Vi ble invitert til å være med på en dugnadsaktivitet våren 2015: rydding av 

Skråvika. 

 

17. NOVEMBER 2014: PROST SVEIN RUNDE  

Prost Svein Runde fra Storfjorden kyrjelege fellesråd fortalte om mellommenneskelige tilhøve i 

arbeidslivet og personlige utfordringer mellom arbeidstakerer. De ti bud på arbeidsplassen fra 

Storfjorden kyrkjelege fellesrådet som Svein Runde presenterte kan sees som et godt sammendrag 

av foredraget hans. 

Arbeidsmiljø 

1. Vis omsorg og respekt for kvarandre; sjå andre, lytt aktivt, fokuser positivt 

2. Snakk til og ikkje om kvarandre – stopp sladder og baktale uansett kven det gjeld 

3. Utvikle kultur for oppmuntring og ros 

4. Gi konstruktiv tilbakemelding 

5. Sjå mennesket bak kollegaen 

6. Ordne opp i konfliktar, ta ting opp direkte med den det gjeld 

7. Ha gjensidig tillit til kvarandre og vis tillit til at arbeidsoppgåver vert gjort 

8. Ta del i praktiske oppgåver, det er lov til å spørje om hjelp 

9. Styrk det tverrfaglege samarbeidet 

10. Ha respekt for andre si tid, møter tek til og sluttar til avtalt tid 



 Motto: 

Vi arbeider mot ei felles mål og dreg lasset ilag! 

 

25. NOVEMBER 2014:  GUVERNØRBESØK 

Guvernøren Knut Kvalvågnæs og AG Gunnar Kvalsund besøkte Ørskog Rotaryklubb. Det ble et bra 

møte, hvor vi kunne fortelle om våre lokale og internasjonale aktiviteter, og om 

medlemsrekruttering. Andre delen av Rotarykvelden var hos Brattvåg Rotaryklubb. 

 

8. DESEMBER 2014: LENE SOLHEIM FRA STORFJORDEN BARNEVERN 

Daglig lederen Lene Solheim fra Storjorden Barnevern holt et foredrag om fem år med 

internkommunalt barnevern. Storfjorden barnevern er ei felles barnevernsteneste for kommunane 

Skodje, Ørskog, Stordal og Norddal. Barneverntenesten er lokalisert i Skodje rådhus. Antallet 

bekymringsmeldinger i Ørskog: 2010: 9 meldinger | 2011: 19 meldinger | 2012: 12 meldinger | 2013: 

16 meldinger | 2014: 12 meldinger. Antalle barn med tiltak i Ørskog: 2011: 18 | 2012: 25 | 2013: 17 | 

2014: 18.  

 

19. DESEMBER 2014: FØRJULSSAMLING 

Fredag 19. desember var det tid for førjulssamlingen på Ørskog Fjellstova, i lag med Vestnes 

Rotaryklubb. Det ble en hyggelig kveld med god julemat, sanger og taler. Vi gleder oss til det nye året 

og håper at vi kan fortsette med det gode arbeidet i Rotaryklubbene. 

 

12. JANUAR 2015: ODD FELLOW ORDENEN 

Arvid Furseth, som er medlem i Ørskog Rotaryklubb, informerte om Odd Fellow Ordenen. Odd Fellow 

Ordenen baserer sitt budskap på medmenneskelige verdier, og søker å gi medlemmene gode etiske 

holdninger. For å bli medlem i en loge må man ha en fadder og to personer man kjenner godt, som 

referanser. Kjenner man ingen, men ønsker å bli medlem av en Odd Fellow eller Rebekkaloge, så kan 

man ta kontakt med den loge som er lokalisert i nærmiljøet. Det finnes loger i alle byer og på de 

fleste tettsteder i landet.  

 

26. JANUAR 2015: HARRY KLEIN HULSE FRA ØRSKOG FJELLSTOVA 

Harry Klein Hulse er opprinnelig fra Nederland. Sammen med kona Hilde driver Harry, som 

opprinnelig er fra Nederland, Ørskog Fjellstova. Han fortalte om hvordan det var å flytte til Nederland 

og drive foretaket på fjellet. 

 

9. FEBRUAR 2015: GRO-BERIT STAVHEIM, STYRKELØFTER 

Gro-Berit Stavheim fra Sjøholt holdt et interessant foredrag om styrkeløfting, om det hun har 

oppnådd i denne spennende idretten, om det forholdsvis store styrkeløftemiljøet i Ørskog, om 



treningene og NM-, EM- og VM-kampene. I Ørskog er Gro-Berit den eneste kvinne som driver med 

styrkeløfting. 

 

16. FEBRUAR 2015: BESØK FJORDLAKS, ÅLESUND 

Mandag, 16. februar besøkte Ørskog Rotaryklubb Fjordlaks i Ålesund. Vi fikk en visning på 

produksjonsannlegget for ørret og klippfisk. En stor og effektiv bedrift med ca. 10 millioner kroner 

omsetning per arbeidstaker. Etter den 1,5 timers visning ble det en felles lunsj i byen. 

 

23. FEBRUAR 2015: AINA ØYEN HENDEN, SKOLEREKTOR 

Ny einingsleiar/rektor ved Sjøholt og Skarbø skule, Aina Øyen Henden holdt et engasjert foredrag om 

hennes yrkeskarriere og hvordan hun ble skolerektor i Ørskog. Før hun begynnte i Ørskog kommune i 

september 2014 var hun ansatt som skoleansvarlig i Sør-Fron kommune i Gudbrandsdalen. 

 

24. FEBRUAR 2015: FEIRING AV 110 ÅR ROTARY 

Vestnes Rotaryklubb inviterte Ørskog Rotaryklubb til å feire Rotary sin 110 års (pluss 1 dag) bursdag. 

Det ble en hyggelig kveld med middag på Vestnes Fjordhotell. Knut Flølo fikk tildelt utmerkelsen 

"Paul Harris Fellow" fra presidenten Anders Per Grotle. Vi takker Vestnes Rotaryklubb for denne 

kvelden. 

 

27. FEBRUAR 2015: TIL MINNE OM JOSTEIN VESTRE 

f. 09.05.1938   d. 21.02.2015 

Jostein Vestre ble medlem av Ørskog Rotaryklubb i januar 1990, da han var 51 år.  Han var president i 

to perioder, i 1997/1998 og i 2008/2009. I disse 25 år har han lagt ned et stort arbeid i Ørskog 

Rotaryklubb, og ikke bare i sine perioder som president. Han har betydd veldig mye for 

Gamlebanken, hvor Rotaryklubb har sine møter, hver mandag kveld. Jostein Vestre har gjort en 

formidabel innsats i forbindelse med restaurering og vedlikehold av Gamlebanken, som startet i 

2003.  Han støttet Gamlebankenprosjektet både økonomisk og dugnadsmessig. Også etter at Jostein 

ble rammet av kreft prøvde han å være med på Rotary sine møter og bedriftsbesøk, så ofte som 

mulig. Og helt til de siste møtene han var med på viste han stor interesse og engasjement.  

Alle Rotaryvenner takker Jostein for alt han har gjort og betydd for Rotaryklubben. 

 

9. MARS 2015: JO EVEN TOMREN 

"Bluesgeneralen" Jo Even Tomren er ildsjelen bak Ørskog Bluesfestival, som organiseres for femte 

gang i år. Han fortalte om de siste fire festivaler og om den frivillige innsatsen. Drømmen er å få Eric 

Clapton til bygda, en eller annen gang. 

 

 

 



16. MARS 2015: TORSKEAFTEN 

Torskeaften har blitt en tradisjon, som vi feirer i lag med våre venner fra Vestnes Rotaryklubb. Det 

ble en hyggelig kveld med god torsk og deilige søtsaker som dessert, og med interessante 

historiefortellinger fra diverse medlemmer. Ørskog Rotary klubb har på denne kvelden også hilst 

Harry Klein Hulse fra Ørskog Fjellstova velkommen som nytt medlem. 

 

23. MARS 2015: KOMMUNEREFORMEN 

Ordfører Thorbjørn Fylling holdt et foredrag om kommunereformen, om alternativene og veien 

videre. 

 

13.  APRIL 2015: ELDREFESTEN 

Denne mandagen var det duket for det årlige eldrefesten og utdeling av den gylne spaserstokken, i 

samarbeid med Ørskog Sparebank. Det ble en vellykket og hyggelig kveld på Ørskog samfunnshuset. 

 

20. APRIL 2015: BESØK H-VINDUET 

Ørskog Rotaryklubb fikk en omvisning i de nye industrilokalene fra H-produkter, på Stette. H-

Produkter er en av Nordens ledende produsenter av vedlikeholdsfrie vinduer og dører i vinyl.  Da H-

Produkter ble etablert i 1989, var det med bakgrunn i historie og erfaring med vinduer siden 1959. 

Det var årstallet da Harald Kvasnes oppfant det kjente Husmorvinduet, og inngikk et samarbeid med 

forretningsmannen Egil Flakk. Husmorvinduet var vinduet som kunne snus rundt sin egen akse og 

dermed enkelt vaskes fra innsiden. På midten av 70-tallet ble navnet endret til H-vinduet, og i dag 

produseres H-vinduet ved 6 fabrikker spredt rundt om i landet. H-Produkter er Norges eneste 

produsent av H-vinduet i vinyl. Det vedlikeholdsfrie vinduet har fått merkenavnet H-vinduet plus+ 

 

11. MAI 2015: FLYKTNINGEKONSULENT SILJE VEREIDE 

Flyktningekonsulent for Ørskog og Skodje Silje Vereide fortalt om sitt arbeid som flyktningekonsulent 

i disse to kommuner.  

Å busette flyktningar er ei oppgåve for heile kommunen, men flyktningtenesta skal vere pådrivaren i 

arbeidet. Flyktningtenesta skal blant  annet koordinere tenester med andre kommunale einingar, 

løyse det praktiske ved busettinga, være kontaktledd mellom kommune, lokalsamfunn og flyktning, 

gje rettleiing og opplæring til flyktningane (bu i norsk bustad, kunnskapar ein må ha for å bu i Noreg), 

og tilretteleggje for integreringsarbeid 

 

27. MAI - 1. JUNI 2015: NEDERLANDREISE 

Det ble en fantastisk reise til den østlige delen av Nederland, med overnatting i hansebyen Zwolle. 

Torsdag kveld besøkte vi Oosterbeek Rotaryklubb. De dagene vi var i Nederland besøkte vi blant 

annet Nasjonalpark De Hoge Veluwe, med Kröller Müllermuseet, St. Hubertus Jaktslott, en mini-

ølbryggeri, en stor gård med mer enn 600 melkekyr, hansebyen Zwolle, Nordens Venetia Giethoorn, 

og mye mer. 



 

14. JUNI 2015: POLIOMARSJEN 

Søndag 14. juni arrangerte Vestnes og Ørskog Rotary Klubb ein turmarsj på Ørskogfjellet. Målet var å 

samle inn pengar til prosjektet som Rotary klubbane verden over har stått i bresjen for, nemlig 

utrydding av polio. Trass «vanskeleg» vær var det tett på 60 personer registrert i løpet av tre timer. 

Registreringsavgift, kjøp av pins og pølse førte til innsamling av vel 8000 kroner. Beløpet blir i sin 

heilheit overført til Rotary International sin konto ”End polio now”. 

 

15. JUNI 2015: EGO-FOREDRAG HARRY KLEIN HULSE 

Harry Klein Hulse holdt et foredrag om sitt liv, sin utdanning og yrkeskarriere. Fra blant annet 

utdanning og arbeid som snekker til ungdomsarbeider og driver av Ørskog Fjellstova. 

 

30. JUNI 2015: PRESIDENTSKIFTE 

Mandag 30. juni ble Ivar Holmeide ny president i Ørskog Rotaryklubb. Avtroppende president Gert 

Rietman ønsket den nye presidenten lykke til med vervet, og takket alle medlemmer for innsatsen i 

året som ligger bak oss. Det ble en hyggelig kveld med deilige kaldtbordretter på Ørskog Fjellstova. 

 

 

Ørskog, 2. november 2015 

 

 

Gert Rietman, president 2014/2015 


