
Nord-Europas førstNord-Europas førstee
Edrund Olaisen har overtatt guvernørkjedet i Rotary-
distrikt 2290 fra Ragnar Aasland - og dermed har vi
fått Nord-Europas første kvinnelige rotary-guver-

nør! 

Vår nye guvernør
brenner for Rotary -
og de idealene vi
strekker oss etter.
Spesielt er hun opp-
tatt av de mellom-
menneskelige rela-
sjonene som kan
bidra til større for-
ståelse og fordrage-
lighet mellom
enkeltmennesker -

både lokalt og over landegrensene. 
Fort. s.5

Årets treffÅrets treff
for alle rotarianerefor alle rotarianere

Distriktskonferansen er høydepunktet i rotary-året - og
jeg ønsker at flest mulig rotary-medlemmer tar med seg

sine ledsagere og
kommer til Lange-
sund i helgen 15. -
17. september, sier
guvernør Edrund
Olaisen. Der skal vi
få oppleve alt fra
spennende fore-
drag om aktuelle
temaer til god
musikk og
inspirerende

samvær med
rotary-ven-
ner, lover guvernøren.
Forts. s. 6
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D 2290 på Internett 
Arbeidet med å få ferdig hjemmesidene til D 2290 har

tatt lengre tid enn vi håpet - men nå skulle de være rett
rundt hjørnet.  Siden vår datamann Kristian Førde ble
"kjøpt opp" for å lage hjemmesidene for Rotary i Norge har
Per Magne Berget fra Brevik RK overtatt.  Når hjemmesi-
dene våre er på plass vil det bli lagt ut aktuelt rotary-stoff
fortløpende - og det trykte månedsbrevet vil komme sjeld-
nere.  Korrespondansen mellom guvernøren og klubbene
foregår nå i stor grad via elektronisk post.  Vi ønsker
imidlertid ikke at rotarianere uten e-post skal komme i
"bakleksa" - og ber derfor hver klubb sørge for at e-post
nytt også tilflyter resten av medlemmene.  Internett-
adressen til vårt rotarydistrikt er 2290.rotary.no - og

derfra er det linker til det meste av Rotary-verde-
nen.

Det føles merke-
lig å  ønske godt
nytt år i som-
mervarmen, men
jeg gjør det like-
vel:
Godt nytt rotaryår!

Paul Harris sa en gang: »Jeg håper
Rotary er en organisasjon som blir mer
kjent for hva den gjør enn for hva den
sier.»  Det leder oss direkte til årets motto:
SKAP BEVISSTHET – GJØR NOE !
Verdenspresident Frank J Devlyn kaller oss
»the action team». Han, som de fleste andre
rotarianere,  ønsker at Rotary skal sette spor.
Ønsker at vi skal bidra på ulike plan til en
bedre verden. Og rotarianere over hele verden
gjør sitt til at så kan skje. 
Vi lever i en verden der endringene skjer raske-
re enn noen gang tidligere. Også i Rotary. Det er
viktig at vi i denne endringens verden holder
fast på grunnlaget, og sørger for at det vi gjør er
solid forankret i vårt motto: Service above self.
Et levende rotarymedlemskap betinger at vi både
kjenner den organisasjon vi er medlem av, og at
vi bidrar til dens utvikling. En fin måte er å
besøke andre klubber og delta på de samlinger
og møter som holdes. Da får vi idéer, vi utveks-
ler kunnskap,  og vi opparbeider vennskap.
Da Rotary startet var kunnskap over fag-
grensene viktig. Vi har sett store endringer
innen de ulike yrker. Mange forsvinner
mens nye kommer til, og jeg tror det er
klokt å bruke tid på å bevisstgjøre den
utviklingen. Hva med nye yrker, har vi
dem representert i klubben? Har vi
kunnskap om de ulike nye yrker? 
Rotary ønsker at medlemmene skal
ha høye etiske verdier, og det synes
viktigere enn noensinne at det blir
satt på dagsorden. Etikk bør stå på
vår dagsorden med jevne mellom-
rom, ikke bare teori, men også
hvordan vi kan etterleve de høye
etiske normer.
Men viktigst av alt, kjære venner,
det er at vi trives i klubben og
ønsker å være der. Rotary er et
mangfold av mennesker, idéer og
ikke minst muligheter. Let deg fram
til det innen organisasjonen som pas-
ser for deg, og gjør din innsats der. 
Skap bevissthet – gjør noe! Og gjør det
med humør og glede!
Jeg ser fram til å møte dere alle!

Hilsen Edrund

Tar du
utfordringen ?
På PETS og distriktssamlingene utfordret jeg alle
tidligere presidenter og guvernører til å støtte Rota-
ry Foundation. Det er selve grunnfjellet vårt vi
snakker om, og alt vårt virke er avhengig av at vi
bidrar til fondet. 

Alle tidligere guvernører utfordres til å sende
100$  til Rotary Foundation, og alle tidligere pre-
sidenter til å sende 10$ hver. Det må sendes via
klubben, og dette er noe som selvfølgelig går
helt utenom det som klubben bidrar med av
egen kasse. Vi kommer tilbake til resultater, og
er spent på hvilken klubb som først kan melde
»alle har bidratt».  For guvernørene snakker vi
om en og en halv kartong sigaretter. For presi-
dentene en og en halv pakke sigaretter.

Jeg er født optimist og har tro på at dette skal
gå. Utfordringen er herved gitt!

(Og skulle noen ha lyst til å gi mer, så er det
lov!)

Edrund

Stokke best i fjor

KJÆREKJÆRE
ROTROTARARYVENNERYVENNER

Flying Start for Kvinesdal

På frammøtestatistikken
for juli har Kvinesdal
RK tatt en klar ledelse
med 71,4% frammøte.
Det er meget bra i en
feriemåned. Stokke,
Borre og Nøtterøy
har heller ingen
grunn til å skam-
me seg. Mange
klubber har bety-
delig forbedring-
spotensiale - så
vi ser med
spenning fram
til neste
måneds stati-
stikk!

Klubb
Ant.
medl.

Pro-
sent
fram-
møte
Juli

Arendal 55 20,0
Borre 30 64,7
Brevik 55 45,0
Bø 34
Farsund 55 55,0
Flekkefjord 63
Færder 31 31,5
Gimsøy 45
Grenland 27 35,0
Grimstad 59 29,0
Grøm 40 49,0
Holmestrand 51 44,7
Horten 51
Jarlsberg 55 36,6
Kongsgård 54 28,2
Kragerø 40
Kristiansand 74 27,0
Kristiansand Vest 46
Kristiansand Øst 42 34,0
Kvinesdal 16 71,4
Langesund 34 37,0
Larvik 61 61,8
Larvik Øst 37 59,0
Lillesand 31
Lyngdal 32 35,0
Mandal 71 37,0
Nedenes 48 52,0
Notodden 62
Nøtterøy 71 64,5
Porsgrunn 70 30,7
Risør 48 58,3
Rjukan 13
Sande 43 50,8
Sandefjord 71 33,7
Sandefjord Øst 61 60,8
Sem 60 50,0
Skien 63 54,8
Skien Vest 35 14,3
Stavern 38 47,9
Stokke 57 67,9
Svelvik 40 56,5
Tvedestrand 34
Tønsberg 76 49,9
Ulefoss 37
Vennesla 30

Stokke best i
fjor

De 57 medlemmene i Stokke
Rotary Klubb topper frammø-
testatistikken for Distrikt 2290
i siste rotaryår. Ifølge statistik-
ken hadde klubben et gjennom-
snittlig frammøte på nesten 80% -
og det er meget bra! Vi setter også
pluss i margen for Nøtterøy - og er
spent på hvor høyt Tvedestrand had-
de kommet dersom tallene for juni
hadde kommet inn i tide. Nå er vi i
gang med et nytt år - og alle har sjan-
sen til å gjøre Stokke rangen stridig
når regnskapet skal gjøres opp for
2000/2001.
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E-post mest effektive
info-kanal i Færder RK

31 av 35 medlemmer i Færder Rotaryklubb har e-post
adresse, og Internett er derfor blitt en meget effektiv
informasjonskanal i klubben vår, skriver sekretær
Inger-Britt R. Zeiner. 

-Jeg har laget forskjellige e-post grupper til hen-
holdsvis styre, komitéer og medlemmer, og den
samme informasjonen spres da rundt i systemet
ved ett enkelt tastetrykk. Internett er derfor en
meget effektiv informasjonskanal for klubben
vår, og det er veldig tilfredsstillende for meg
som sekretær, forteller hun. -Medlemmene får
således mulighet til å lagre ønskede dokumen-
ter på sine PC'er, og dette er jo også en fordel
for det enkelte medlem. Da har man til
enhver tid oversikt over hvor de forskjellige
dokumenter befinner seg, og dette er vel
dessverre ikke alltid like lett med papirer
man mottar i posten.

Jeg vil understreke at jeg bestreber meg på å
sende informasjon i posten samme dag til de 4

medlemmene som ikke har e-post adresse. Det
skal selvfølgelig ikke være noen forskjell på

den informasjonen som medlemmene mottar,
men nødvendigvis vil den komme en eller to

dager senere til disse medlemmene, sier Inger-
Britt R Zeiner. 

Ledsagerne på møtene
Under årets distriktskonferanse i Langesund blir det
ikke noe eget ledsagerprogram. -Når vi har droppet led-
sagerprogrammet er det fordi vi mener at Rotary angår
begge, og at foredrag og ikke minst ungdomsinnslaget er
så interessant at alle bør få del i det, sier guvernør
Edrund Olaisen.

Det eneste innslaget på konferansen som bare er for
rotarianere er årsmøtet, som tar en times tid.  -For
ledsagerne kan jo det være en fin anledning til å ta en
tur i hotellets viden kjente basseng, eller å ta en
liten strekk før kveldens opplegg starter. Skulle det

være ledsagere som ønsker et alternativt program
på lørdagen, så ordner vi det, sier guvernør
Edrund Olaisen.

Nord-Europas første
forts. fra 1. side

Vår nye guvernør er 55 år,
chartermedlem i Langesund
Rotary Klubb, og hun var
president i 1995/96. Ellers
har hun arbeidet mye med
ungdomsutveksling og interna-
sjonale saker i egen klubb.  I
motsetning til mange av sine for-
gjengere er Edrund yrkesaktiv -
med redusert stilling som assuran-
dør dette året. Det blir med andre
ord en "turbo-tilværelse", men kjen-
ner vi Edrund rett, vil hun også som
guvernør få tid til mann, barn, barne-
barn og venner.

Edrund Olaisen er født i Os i Østerda-
len, men har bodd i Telemark de siste
25 årene. Yrkesmessig har hun bak-
grunn fra Luftforsvaret og Forsvarssta-
ben.  Hun har dessuten arbeidet som
konsulent og som telegrafist i utenriks-
fart før hun ble assurandør i 1985.

I guvernør-året skal hun besøke alle
klubbene i distriktet, hun skal være
inspirator og pådriver, hun står
bl.a. ansvarlig for opplæring av
alle nye tillitsvalgte, og hun har
ansvaret for distriktskonferan-
sen i Langesund i høst og presi-
denttreff i Arendal januar
2001.

Distrikt 2290
Rotaryåret 2000/2001

Edrun Nicolaisen
Guvernør

Langesundsveien 153, 3960 Stathelle
Priv.: 35 96 35 30
Mob.: 928 38 186
Faks, priv: 35 96 35 30
E-post: edrund@online.no

Ynvgar Lohne
Kasserer

Svarttrostveien 2B, 3970 Langesund
Priv.: 35 97 39 95
Mob.: 970 30 382
Arb.: 35 99 70 24
E-post: land.n@drangedal.online.no  

Tor Suhrke
Sekretær
Lokes vei 3, 3960 Stathelle
Priv.: 35 96 07 19
Mob.: 917 80 150
Arb.: 33 39 89 00
Faks, arb.: 33 39 89 43
E-post: suhrke@online.no

Per Magne Berget
IT-ansvarlig

Ulstrupsvei 7, 3960 Stathelle
Priv.: 35 96 08 69
Mob.: 900 34 069
E-post: per.magne.berget@hydro.com

Per Simon Mustvedt
Redaktør

Børsesjøveien 115
3719 Skien
Priv.: 35 52 54 93
Mob.: 909 96 930
E-post: per.simon.mustvedt@tm.telia.no

GSE-teamleder
til Korea søkes

Distriktet skal ha GSE-
utveksling med Korea til
våren, og vi trenger teamle-
der.
Vi regner ikke med at noen av
våre medlemmer snakker kore-
ansk, men gode engelskkunnska-
per er nødvendig. God helse er
også en forutsetning, tidligere
teamledere kan berette om hektiske
dager. 

Turen er lagt til april 2001, og det må
påregnes noe tid til forberedelse.
Teamleder skal ha ansvar for 4 delta-
kere mellom 25 og 40 år. Vi ønsker en
person som er reisevant, og som i ord og
handling vil være en god representant
for Rotary og for Norge. Godt humør er
alltid en fordel.  Jeg har møtt guvernø-
ren i mottagende distrikt, og de har
allerede lagt planer og er klare for  - og
gleder seg til -  besøk fra Norge.

Og hvem skal lede teamet fra 2290 ?
Interesserte tar kontakt med meg
snarest for nærmere informasjon.

Edrund 
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G u v e r n ø r e n s
reiserute

Edrund har allerede besøkt en
del sørlandsklubber - og for
resten av høsten ser reiseruten
hennes slik ut:

Mål for rotaryåret

Verdenspresident Frank Devlyn har satt opp 20 akti-
vitetspunkter. Se: www.frankdevlyn.org/taskforces
eller siste nummer av Rotary Norden. Han ber oss vel-
ge noen, og gjennomføre dem. Det er mange viktige
områder der Rotary både kan og vil gjøre en innsats. 
Det er så lett å gripe fatt i mange ting, for vi har
muligheten til å gjøre noe med mye, hvis bare vil-
jen er der. Evnen har vi nok. Jeg startet med over
to lange sider, men fikk det ned til tre hovedmål
for den enkelte klubb. Håpet og ønsket er at
hver enkelt klubb griper fatt i og gjennomfører
noe. 

Vi skal ikke sette oss for høye mål, men det er viktig
at klubben velger det som føles riktig for den enkel-
te, og gjennomfører det. Jeg gleder meg til å se pla-
ner og senere også resultatene.

Edrund

Årets treff for alle
rotarianere
Forts. fra 1. side

På tusenårets første dis-
triktskonferanse vil interna-
sjonalisering stå i fokus.  Den
angår oss alle. Fra Berlin kom-
mer NRKs Jahn Otto Johansen
for å reflektere over verdenssitu-
asjonen etter murens fall: "Vår
verden etter den kalde krigen -
bedre eller verre?", spør han.  Kon-
sernsjef Svein Rennemo - som leder
den internasjonale petrokjemiselska-
pet  Borealis - tar for seg temaet "Glo-
balisering av næringslivet - etiske
dilemmaer?".  Rotary selv er også i høy
grad "globalisert" - og distriktsguver-
nør Anton Nielsen fra Danmark skal
sammen med en representant fra
Litauen ta opp temaet om Rotary og
internasjonalt arbeid.  

Langesund RK har også lagt vekt på at
deltakerne på konferansen skal få
hyggelige musikalske opplevelser, og
tilbyr alt fra shanty-sang på fredags-
kvelden til korsang av internasjonal
klasse med det tsjekkiske koret
Gaudium, Langesunds eget store
«Kor Koselig»  og musikalske
intermezzoer med bl.a. en av
Norges fremste teatermusike-
re, Guttorm Guttormsen fra
Langesund.  Mange unge
mennesker som er på - eller
har vært med på - ett av
Rotarys mange utvekslings-
programmer vil også være
med på distriktskonferansen
i Langesund.

Alle klubber har fått program
for konferansen - og påmel-
ding skjer samlet fra hver
klubb. Evt etternølere kan mel-
de seg direkte til Tor Suhrke

Rotary task forces
- en nyskapning?

De som har vært rotarianere en tid har sikkert sett dis-
se tre ordene en rekke ganger. En »Task Force» er en
gruppe rotarianere, utpekt av RI-presidenten, som
skal hjelpe klubber og distrikter å nå sine mål. Tidli-
gere har det imidlertid vært relativt få slike grupper
– og da gjerne knyttet opp mot tunge rotary-aktivi-
teter som RI-presidenten gir høy prioritet i »sitt»
år. Eksempelvis var det fire slike i rotaryåret
1999/2000. RI-president 2000/2001 Frank Dev-
lyn har imidlertid utnevnt 20 slike grupper, for
20 prioriterte formål i Rotary. Dermed har han
satset sterkt på at disse »Task Forces» skal bli
viktige hjelpere for hele organisasjonen når
det gjelder måloppnåelse. Det vil føre for
langt å ramse opp gruppene her. De som er
interessert kan imidlertid finne dem i 2000-
2001-utgaven av »Official Directory»(Side O-
19 – O-64). Her er også alle aktuelle kontakt-
personer listet opp. OD er nylig sendt ut til
alle klubber. All aktuell informasjon finnes
også på www.frankdevlyn.org/taskforces.
Opplysningenen finnes også i siste nummer

av Rotary Norden.

1.   Minst ett internasjonalt prosjekt – som f.eks:
matching grant

● utvekslingsstudent
● deltakelse i GSE eller round-trip
● vennskapsklubb
● bidra til personlig kontakt over lande-

grensene (for eksempel skoleklasser)
● medlemskap i en av Rotarys fritids- og 

yrkessammenslutninger.

2. Minst ett lokalt prosjekt – som f.eks:
● bevaring av ting/hus/steder med historisk 

verdi
● støtte/bidrag innen helse og omsorg
● yrkesopplæring
● prosjekt for innvandrere (språk, invitere 

hjem, kulturell utveksling)
● bøker til bibliotek på aldershjem/sykehjem
● foredrag om etikk /ledelse/andre områder

3. Oppnevne IT-ansvarlig i klubben
● Det er både økonomisk og tidsmessig en for-

del å kommunisere på e-post.
● Kanskje klubbens IT-person kan ha 

kurs/opplæring/informasjon i klubben?

28.08 Kongsgaard
30.08 Mandal
31.08 Kristiansand
04.09 Kristiansand Vest
06.09 Grøm
07.09 Brevik
11.09 Lillesand
12.09 Gimsøy
13.09 Grenland
18.09 Tvedestrand
19.09 Larvik
20.09 Kristiansand Øst
21.09 Ulefoss
25.09 Notodden
27.09 Skien
28.09 Grimstad
02.10 Rjukan
03.10 Tønsberg
09.10 Risør
10.10 Møte NORFO
11.10 Sonemøte Luzern
12.10 Sonemøte Luzern
16.10 Bø
18.10 Jarlsberg
19.10 Larvik øst
06.11 Nøtterøy
07.11 Færder
08.11 Sem
09.11 Arendal
13.11 Sandefjord øst
15.11 Stavern
16.11 Stokke
20.11 Porsgrunn
21.11 Sande
22.11 Sandefjord
27.11 Kragerø
29.11 Langesund
04.12 Skien Vest
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Kongeparet på Rotary-konsertKongeparet på Rotary-konsert
Veldresserte rocke-rytmer fylte Handelstorvet i Skien da Dronning
Sonja og Kong Harald la turen innom konserten som Skien Rotary
Klubb og Gulset skolemusikk arrangerte i byen da kongeparet var på
besøk.  Skien markerer i år sine 1000 år som handelssentrum - og mer
enn 1500 mennesker lot seg rive med av rytmene i den svenske musi-
keren Robert Wells' "Rhapsody in
Rock".  Etter en begivenhetsrik dag
i Telemarks hovedstad ville konge-
paret oppleve finalen på konserten
der Robert Wells og et forsterket
skolemusikkorps ga dem et feiende
musikalsk minne.  Med på veien
fikk kongeparet også blomster, CD
og banner fra Skien Rotary Klubb og
Gulset skolemusikk (bildet).  Pri-
mus motor for konserten, Magne
Dale, var godt fornøyd med samar-
beidet mellom skolemusikken og
rotaryklubben.  -Om vi ikke fikk det
overskuddet som vi ønsket til ung-
domsarbeidet i Skien, så bidro i alle
fall arbeidet med dette prosjektet til
å sveise klubbenes medlemmer tet-
tere sammen, sier Dale, som få
dager etter konserten tok fatt som
president i Skien Rotary Klubb.

Storartet - men litt forStorartet - men litt for
passivtpassivt

Da 13 ungdommer fra like mange europeiske land forlot Norge i
august etter å ha vært D 2290s gjester i et par uker, strødde de om seg
med superlativer. Medlemmer i Flek-
kefjord, Kongsgaard og Skien rotary-
klubber hadde lagt seg i selen for å gi
dem et uforglemmelig norgesopphold -
og klart det.  -Besøket av disse res-
surssterke og hyggelige ungdommene
har også vært en opplevelse for hele
vår familie, strålte Skien RKs presi-
dent Magne Dale.  Superlativene til
tross - de besøkende ungdommene vil-
le gjerne truffet flere norske ungdom-
mer, sittet litt mindre i busser, og vært
med på flere fysiske aktiviteter. Dette
kan være et godt tip til klubber som
skal ta imot roud trip-ungdommer
senere. På bildet er gruppen sammen
med vertsbror Morten Dale (t.v.) på
vei om bord i kanalbåten Victoria i
Skien.

Duray Offset as


