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Historien	om	oppstarten	
 
Sula Rotary Klubb har i dag 16 medlemmer. Opptaket til å starte klubben ble 
gjort i september 1967 av Ragnar Nesseth, tidligere medlem av Hareid 
Rotaryklubb. Han samlet 14 kamerater på Nørves Kafe i Langevåg og 
inviterte fire medlemmer av Hareid Rotary Klubb, presidenten Guttorm 
Hareide, Hallbjørn Hareide, Jon Arve Knutsen og Gunner Rise, til å 
orientere om planene om å starte en klubb for Sula og kretsene Blindheim, 
Hatlehol og Emblem. Det ble valgt et interimstyre som besto av Ragnar 
Nesseth, Jørgen Tranvåg og Sigmund Molvær. 
 
Klubben kom i gang med regelmessige møter hver mandag. De holdt til på 
Nørves Kafe ut 1967, men fra nyttår 1968 ble Velferdssalen på Devold 
møtested. Selv om de ennå ikke formelt var blitt en Rotaryklubb, holdt de 
møtene som om de var det. Programmene var hele tiden aktuelle og 
interessante. Av emner som ble drøftet kan nevnes ungdomsproblem og 
spørsmål rundt pressen og avisene sitt ansvar. Allerede i oktober 1967 
vedtok klubben å adoptere et jordansk flyktningebarn. Flere ganger mens de 
var prospective club hadde de også besøk av fadderklubben Hareid 
Rotaryklubb. 
 
Så snart det ble gitt grønt lys fra guvernøren om start av Sula Rotaryklubb 
ble det valgt styre og Ragnar Nesseth ble valgt som president mens Jørgen 
Tranvåg ble visepresident. Styret oppnevnte så de forskjellige komiteene og 
tillitsmennene slik at alle i klubben fikk sine oppgaver. 
 
15. juli 1968 fikk Sula Rotaryklubb Charter og fortsatte som en ”ekte” 
Rotaryklubb med samme styret, komiteer og tillitsmenn. Klubben hadde da 
24 medlemmer og ytterligere 4 medlemmer ble tatt opp i løpet av det første 
året. 
 
Charterfesten gikk av stabelen 14. september 1968 i Fiskernes Hus i 
Ålesund. Samtlige medlemmer i Sula Rotaryklubb var til stede sammen med 
sine ektefeller. Videre var guvernør Hermann Døhlen til stede og det samme 

 



var past guvernørene Olav Kårstad og Karsten Larsen. Fadderklubben var 
godt representert og det var gjester fra flere andre klubber i distriktet. 
 
Av sakene som Sula Rotaryklubb arbeidet med første året kan nevnes 
spørsmålet om eget klubblokale, dugnadsarbeid på Lysløypa i Langevåg, 
deltakelse i et kurs i taleteknikk og møteledelse i fjernsynet (”Ordet er fritt”), 
og arrangement av juletrefest på Sula Ungdomsskole. Skolene i Sula 
Rotaryklubb sitt område ble inviterte til å delta i den internasjonale 
tegnekonkurransen med mottoet ”World Peace through World 
Understanding”. Det kom inn ca. 30 tegninger. De to beste fikk premier og 
alle de andre fikk diplomer. 
 
Forslag til klubbflagg ble utarbeidet av elevene på reklamelinjen ved 
Borgund Yrkesskole og klubben valgte utkastet til Eli Relling. Hun fikk 100 
kroner i premie og klassen fikk en stor bløtkake. 
 
Ellers ble det tatt opp arbeidet med å starte en ny rotary klubb på Valderøy 
og Vigra. De hadde alt kommet i gang med regelmessige møter og 
medlemmer fra Sula Rotaryklubb var flere ganger og besøkte dem og 
orienterte om Rotary.  


