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Inspirasjonskonferansen
Etter årets distriktskonferanse i Langesund er ingen av de 250 deltakerne
i tvil om at globaliseringen angår og påvirker oss alle.  Det fikk de belyst
gjennom innsiktsfulle foredrag og samvær med mennesker fra 16 land.

Mosaikken av minner fra konferansen spenner fra Jahn Otto Johansens
refleksjoner over verdenssituasjonen etter murens fall til konsernsjef Svein
Rennemos søkelys mot næringslivets etikk i en globalisert hverdag. Men
den omfatter også de inntrykk unge utvekslingsstudenter fra 16 land ga
oss, polonesen som aldri syntes å ta slutt, fiskesuppen, infokroken - og ikke
minst musikken. Sang og musikk gikk igjen som en rød tråd i
arrangementet.Mange holder opplevelsen i kirken, der kor fra Tsjekkia og
Norge sammen sang Donna nobis pacem (Gi oss fred) - som et av de
største høydepunktene. Det er slike opplevelser, og hvitøyekontakten mel-
lom mennesker, som forsterker forbindelser og bryter ned barrierer. Det er
slik Rotary kan bidra til fredsskapende arbeid.

Månedsbrevet
Overgangen til en ny tid med månedsbrev på e-post og hjemmeside på
internett har ikke gått helt knirkefritt - men nå håper vi det verste er unna-
gjort. Fra nå av vil kun et fåtall av månedsbrevene komme som trykksak.
Derimot blir månesbrevene lagt ut på hjemmesiden vår på internett: rotary.no/
d2290. Klubbene får en e-post med beskjed om når nye månedsbrev er
lagt ut.Klubbene må selv sørge for å distribuere månedsbrevet videre til
egne medlemmer, enten det blir som en utskrift, eller som en kombinasjon
av e-post og utskrift. Pass på  at alle rotarianere som ikke har e-post
får månedsbrevet. Vi ber alle klubber oppnevne en ansvarshavende som
sørger for å skrive ut og distribuere månedsbrevet til de medlemmene som
ikke mottar det pr. e-post.
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Vi har akkurat avsluttet distriktskonferansen,
 og det var flott at så mange av dere kom.
Det blir aldri tid nok, og den praten vi ikke fikk
der, må vi ha en annen gang.
Høsten er så flott. Naturen er så raus med farger,
solen kan iblant gi rene sommervarmen, mens vi
andre dager merker at det er godt å være innen-
dørs. Jeg slutter aldri å undre meg over det faktum
at det er om høsten vi legger grunnlaget for vårens
vekst.
Slik er det også i vårt Rotaryliv. Vi må bidra medforar-
beid, vi må så og plante hvis det skal bli liv og vekst
senere.
September er måneden for ungdom og framtid, og
jeg vil tro at alle vi som var på konferansen merket
oss det som ble sagt fra både Christian Zettel og fra
en av studentene:
”Ta vare på oss så skal vi ta vare på dere”.
Det å investere tid og krefter på dagens unge er vår
beste garanti for å ha et levende og sterkt Rotary
i morgen.
Vis engasjement i forhold til Rotaract, inviter dem
til egnede kubbmøter, snakk med studentene
som kommer på møtene og vær aktive i forhold
til de unge.
Vi kan utveksle erfaring, og lære av hverandre.
Læring går ikke bare en vei, det er også
slik at vi som er godt voksne har mye å lære
av ungdommen.
Skien Rotary klubb bruker ungdom som
 lærere i forbindelse med data!!. Eks-
empel til etterfølgelse. Utveksling av
 erfaring skal ikke bare gå over fag-
grensene og landegrensene, det må
 også gå mellom yngre og eldre.
En måned da vi setter de unge og
framtiden i fokus skal også minne
oss om studentutveksling.
Hvilke planer har DIN klubb? Alle vi
som har fått oppleve et år ute som ung
vet at det preger oss hele livet. Det gir
dimensjoner på livet og muligheter som
 vi ellers aldri ville fått.
Tenk om en eller to i ditt nærmiljø fikk den
 muligheten!
Bevisstgjøring og handling, også i forhold
til våre unge.
Ha en fin høst, gled deg over den, og gled deg
over Rotary!
Hilsen Edrund

TAKK
FOR
SIST!

Sett og hørt på
distriktskonferansen:
Introduksjon av konsernsjef  Svein Rennemo fra
Borealis:
” Han er kanskje den eneste konsernsjef her til lands som
har solgt Klassekampen i sin ungdom”.

Mer Svein Rennemo:
På spørsmål fra salen om norske paraplyer og leder-
lønninger svarte Svein Rennemo at han  i utgangspunktet
mente at norske ledere burde følge det norske lønnsnivå.
Hvis de ikke var fornøyd med det, fikk de gjøre som han –
flytte utenlands. Svaret fra en smilende konsernsjef skapte
naturlig nok munterhet også i salen.

Kommentar  etter Jahn Otto Johansens foredrag:
1. ”Han burde være upolitisk rådgiver for enhver sittende
norsk regjering – det finnes knapt nordmenn med en slik
internasjonal kontaktflate som ham.”

2. ”Endelig en som har tatt lærdom av historien, og som
forstår at et sterkt forsvar også er en fredsskapende fak-
tor.”

Hørt etter morgensamling i kirken:
”Jeg frøs på ryggen da korene sang nasjonalsangene
sammen. Det er noe av det sterkeste jeg har opplevd.”

Registrert med glede:
Åtte tidligere guvernører fra vårt distrikt deltok på konfe-
ransen. Til nytte for oss alle, og til stor glede for dagens
guvernør som har høstet lærdom fra samtlige.

Internett for både
distrikt og klubber
I Frank Devlyns ånd har vi nå satt i gang med internett i
distrikt 2290. Vår guvernør har fokusert på dette arbeidet,
og det jobbes aktivt for å få ut noen sider som kan være en
god presentasjon av distriktet. Presentasjonen gjør vi på
”vanlige” internettsider med vårt eget design. Samtidig
ønsker vi å få ut informasjon på en enkel måte. Til dette
har vi spesielle ”Infosider”, hvor vi publiserer artikler og
nyhetsbrev. Vår nye - og forhåpentligvis endelige - adresse
er http://www.rotary.no/d2290.  På hjemmesiden vår kan
du lese hva IT-ansvarlig Per Magne Berget skriver om
distriktets hjemmeside, om infosider, og om klubbenes mu-
ligheter til å få hjelp til å komme på nettet.



Det var ingen tilfeldighet at
Kvinesdal RK tok fram-
møte-teten da det nye
rotaryåret startet. Med 92
% frammøte i august hol-
der klubben fortsatt ledel-
sen foran Stokke, Borre,
Tvedestrand og Nøtterøy.
I øyeblikket kan det virke
ganske fåfengt å ta opp
konkurransen med de 16 i
Kvinesdal. Men det er ikke
bare små klubber som kla-
rer høyt frammøte. Det er
Stokke og Nøtterøy klare
bevis på.  Fortsatt gjenstår
mange måneder av rotary-
året - og alle har mulighe-
ter for å bedre på fram-
møtetallene. Lykke til!

Mann av huse i Kvinesdal
Klubb                   Medl.  Frammøte

Arendal 53 55,0
Borre 29 75,0
Brevik 53 54,0
Bø 34 52,0
Farsund 55 66,5
Flekkefjord 63 58,0
Færder 31 68,0
Gimsøy 45 53,0
Grenland 27 47,0
Grimstad 59
Grøm 40 62,0
Holmestrand 51 71,1
Horten 51
Jarlsberg 55 64,3
Kongsgaard 54 50,5
Kragerø 40 54,5
Kristiansand 75 51,4
Kristiansand Vest 46
Kristiansand Øst 42
Kvinesdal 16 92,0
Langesund 35 54,0
Larvik 61 64,6
Larvik Øst 37 45,0
Lillesand 31 45,0
Lyngdal 32 47,5
Mandal 71 43,0
Nedenes 48 58,0
Notodden 62 55,6
Nøtterøy 71 72,8
Porsgrunn 70
Risør 48 60,6
Rjukan 13 38,5
Sande 44 71,4
Sandefjord 71 48,6
Sandefjord Øst 60 65,4
Sem 60 59,0
Skien 63 62,2
Skien Vest 35 51,4
Stavern 38 57,2
Stokke 57 81,0
Svelvik 40 78,4
Tvedestrand 34 70,0
Tønsberg 76 57,7
Ulefoss 37
Vennesla 30

  9/10 Risør
10/10 NORFO-møte Oslo
11-16/10Luzern, Sveits
16/10 Bø
18/10 Jarlsberg
19/10 Larvik Øst
23/10 Borre
24/10 Svelvik
30/10 Holmestrand
31/10 Horten
  1/11 Kristiansand Øst
  6/11 Nøtterøy
  7/11 Færder
  8/11 Sem
  9/11 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
  4/12 Skien Vest
11/12 Rjukan

Hope to
see you!
Mindaugas Karalius fra Litauen”
varmet oss på distriktskonferan-
sen i Langesund, og etter konfer-
ansen fikk Edrund denne e-post
hilsenen: ”Tusend tak for hearty hos-
pitality during my stay in Langesund.
Especially I enjoy the organization of
the conference. It was made in a good
Rotary spirit. Music was wonderful. If
I could be useful for you in Lithuania I
would be glad.
Hope to see you.
Best regards
Mindaugas Karalius”

Ønsker du kontakt med Mindaugas er
adressen: m.karalius@takas.lt

Fast fisk for
Jahn Otto
Jahn Otto Johansen - som var en av
hovedtalerne under distriktskonferan-
sen i Langesund - ønsket en fisketur
under oppholdet i Langesund. Etter
flere timers fiske på Langesunds-
bukta ble det fangst på omkring
50 makrell.

Guvernørens
reiserute

Tomme rubrikker betyr at
klubben ikke har sendt inn
sine frammøtetall tidsnok.

Gjennomsnittlig frammøte for
august i distrikt 2290:

59,5%

Månedens gode idéer:
Fra Farsund:
Sørg for at turistkontoret har
oversikt/oppslag om Rotarys
møtetid og -sted, og prøv også
å få disse opplysningene med
i turistbrosjyrer som blir trykt.
Gjestende rotarianere kan på
den måten lettere finne fram til
 hyggelige sommermøter. (Og
det er det i Farsund! Guv.anm.)

Fra Skien:
Arranger datakurs i samarbeid med
skolen, og gi lærerjobben til de unge!
Voksne rotarianere lærer data, de unge
lærer å undervise – begge parter høster
av samarbeidet!



-Prosjekter  binder oss bedre sammen
- Rotary skal ikke bare være et folkeakademi hvor vi møtes for å høre gode foredrag!
Kameratskap og samarbeid om en god sak er minst like viktig, mener presidenten i
Skien RK, Magne Dale.  Dette året har klubben ikke mindre enn 11 prosjekter på
gang.  Prosjektene spenner fra storslagen torvkonsert der også kongeparet var
innom til julefly med gaver til barnehjem i Bene i Latvia,  vedhogst, hjemmesider og
internettkurs for klubbens medlemmer.  Arbeidet med prosjektene sveiser medlem-
mene tettere sammen - og samtidig kan vi strekke oss etter idealet om «Service
above self», sier Magne.  Spesielt er han imponert over hvordan mange av «gamle-
gutta» går inn for oppgavene med liv og lyst. -Vi merker også at det er lettere å
rekruttere nye medlemmer når vi arbeider med meningsfylte oppgaver, sier
skienspresidenten, som trolig må sende en trailer etter juleflyet for å få med
alle gavene til barnehjemsbarn og andre trengende i Bene.

«Gamle» presidenter med rask reaksjon
Klart Rotary Foundation - grunnfjellet i hele organisasjonen vår - skal få
støtte!  Guvernør Edrunds oppfordring til tidligere presidenter om å gi 10
dollar hver er svært positivt mottatt i mange klubber. Arendal sendte
 penger umiddelbart, og allerede under klubbesøket hennes satte
Ulefoss og Skien i gang kronerulling blant «gamlekara». Pengene må
hver klubb sende inn samlet til Rotary Foundation, slik at de i neste
omgang kan nyte godt av tildelinger fra fondet. Edrund venter fortsatt på
beskjed fra flest mulig klubber om at «Alle har bidratt!»

Hell i uhell
Det ble noe ventetid på fiskesuppa fredag under distriktskonferansen. Men
 som en smilende etteranmeldt rotarianer fra Sørlandet sa: ” Denne vente-
tiden har gjort at jeg er blitt godt kjent med dem som har stått ved siden av
meg i køen, og disse hadde jeg neppe blitt kjent med ellers.”  En  god rotariansk
 holdning, vi vender det som i utgangspunktet kan virke negativt til noe positivt.

Mappe til inspirasjon
Mappen med månedsbrev fra Holmestrand RK forsvant under distriktskonferan-
sen. Guvernøren forstår veldig godt at den ble tatt, for det er en fornøyelse å lese
månedsbrev fra Holmestrand.  Månedsbrevet er både i innhold og oppsett vel verdt
en studie.
For dem som ønsket, men ikke fikk sett det på konferansen, er det sikkert mulig å
få tilsendt noen eksemplarer ved henvendelse til president Olav Georg Dalseth.  E-
postadresse: post@norwegian-modellers.no

Bilder til guvernøren
Guvernøren tar vanligvis mange bilder, men på distriktskonferansen ble det av tids-
messige grunner ikke mye fotografering. Hun er derfor svært takknemlig hvis noen
kan sende henne fotografiske glimt fra dagene i Langesund.

Stoff til månedsbrevet
Guvernørens månedsbrev skal gi et tverrsnitt av aktiviteter fra hele distriktet.
Vi er derfor takknemlige om du kan sende noen linjer og kanskje et bilde, om
det har hendt noe spesielt i din klubb - eller om du har noe å meddele oss
andre rotarianere. Vår e-postadresse er: per.simon.mustvedt@info3.no

Adresser
Guvernør
Edrund Olaisen,
Langesundveien 153,
3960 Stathelle
Tlf/faks: 35 96 35 30
E-post: edrund@online.no

Kasserer
YngvarLohne,
Svarttrostveien 2B,
3970 Langesund
Tlf 35 97 39 95 (privat)
Tlf 35 99 70 70 24 (arbeid)
Mob tlf 970 30382
E-post:
land.n@drangedal.online.no

Sekretær
Tor Suhrke
Lokes vei 3, 3960 Stathelle
Tlf 35 96 07 19 (privat)
Tlf 33 39 89 00 (arbeid)
Faks 33 39 89 43 (arbeid)
E-post: suhrke@online.no

IT-ansvarlig:
Per Magne Berget
Ulstrupsvei 7,
3960 Stathelle
Tlf 35 96 08 69
Mob tlf 900 34069
E-post:
per.magne.berget@hydro.com

Redaktør
Per Simon Mustvedt
Børsesjøveien 115
3719 Skien
Tlf 35 52 54 93
Mob tlf 909 96930
E-post:
per.simon.mustvedt@info3.no


