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e-post: edrund@online.no  tlf og faks 35 96 35 30  mob tlf 928 38 186

Ikke så
enkelt….

Aller Anfang ist schwer,
heter det, og det har vi i
sannhet fått erfare på vår
vei over i den elektroniske
rotary-hverdag!

Wenche i Færder RK har
ikke vært alene om neden-
stående erfaring:

Nå har jeg omsider fått
installert Acrobat Reader
og tatt ned siste versjon av
Guvernørens månedsbrev
– det første elektroniske!
Selve brevet er jo lekkert å
se på, MEN, et lite hjerte-
sukk: det tar jo vinter og
vår å få det printet ut!

Vi forenkler nå designet på
månedsbrevet betydelig.
Derved blir dokumentet
mindre, og lesbarheten er
ikke så avhengig av
nyeste type skriver.

Dermed håper vi at
teknologien skal skape
minst mulig problemer –
og at Edrunds budskap
derved når alle!

Lykke til!

Hilsen Per Simon

Flotteste PR vi kan få!
Det er en utrolig flott opplevelse å være på besøk i de ulike
klubbene. Variasjonen er stor, både når det gjelder størrelse,
måter å arbeide på og  hva man ønsker å sette fokus på. Noen
klubber har mye sang, og det gleder mitt sangglade hjerte når
både sang og musikk er del av møtene.

Enkelte satser sterkt lokalt, mens andre legger mer vekt på det
internasjonale arbeidet. Mange klubber har en fin balanse med
prosjekter både hjemme og ute i verden.
Distrikt 2290 har i flere år toppet listen når det gjelder ungdoms-
utveksling.

I år har det vært liten respons, og mange klubber forteller at det
er vanskelig å skaffe vertsfamilier. Andre har dårlig erfaring med
studenter og ønsker en pause, og det finnes også noen ganske
få som hevder at studentutveksling har utspilt sin rolle og at vi
heller bør bruke tid og penger på andre ting.

Vi kan fort bli enige om en del punkter når det gjelder ungdoms-
utveksling:

• Vi har hatt utrolig mange flotte utenlandsstudenter i
distriktet.

• Vi bør kunne greie å gi husrom og oppfølging til en
student i tre måneder.

• Våre egne studenter som reiser ut kommer tilbake og
forteller at dette er det flotteste år de har hatt noensinne.

• Studentene er kanskje den flotteste PR vi kan få.

Jeg ønsker at dette blir tatt opp i alle klubbene på nytt, og jeg
håper at flere finner ut at dette er verdt å satse på. Det må ikke
bli slik at noen få dårlige erfaringer hindrer oss i å tilrettelegge
slik at våre egne unge kommer ut. For det er nettopp det som
skjer!!  Fordi vi ikke vil/kan/har lyst til å ta en ungdom utenfra
stopper vi også våre egne fra å dra ut!

Tenk for en mulighet det er når naboens ungdom,  eller din egen
for den saks skyld, får et år ute i verden. Det betyr så mye for
den som for dra, og det er fredsarbeide av ypperste klasse.
Jeg håper at flere klubber tar en ny runde, finner ut at dette er
noe av det beste vi kan være med på, og snarest mulig tar en
telefon til distriktsansvarlig Svein Line i Nedenes RK.
Lykke til!

Hilsen Edrund
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60, 7 %
Slik møtte vi  i september:

Klubb Ant.medl. Sep
Arendal 53 56,0
Borre 29 65,0
Brevik 53 57,0
Bø 34 46,0
Farsund 55 69,9
Flekkefjord 63 73,0
Færder 31 65,6
Gimsøy 45 49,0
Grenland 27 48,0
Grimstad 59 70,0
Grøm 40 67,0
Holmestrand 51 71,2
Horten 51
Jarlsberg 55
Kongsgaard 54 50,5
Kragerø 38 54,5
Kristiansand 75 56,8
Kristiansand Vest 44 65,9
Kristiansand Øst 42 50,5
Kvinesdal 16 85,7
Langesund 33 54,6
Larvik 61 67,0
Larvik Øst 37
Lillesand 38 60,2
Lyngdal 32 48,0
Mandal 71
Nedenes 48 68,0
Notodden 62 52,3
Nøtterøy 70 73,5
Porsgrunn 70 49,6
Risør 48 51,3
Rjukan 13 40,4
Sande 44 70,3
Sandefjord 71 54,2
Sandefjord Øst 60 65,4
Sem 60 63,1
Skien 63 69,9
Skien Vest 35 54,3
Stavern 38 57,9
Stokke 57 71,3
Svelvik 40 68,7
Tvedestrand 34 63,5
Tønsberg 76 63,8
Ulefoss 37
Vennesla 30 59,0

Action i Horten RK
Frank Devlyn  har utfordret oss til handling, og rotarianere
verden over har tatt utfordringen. Det spørs likevel om
noen slår rotaryklubben i Horten når det gjelder å reagere
raskt:
På møtet i klubben snakket guvernøren  bl.a. om et av
satsningsområdene i år, nemlig å bekjempe blindhet og
støtte til svaksynte. Task force koordinator Johan Daae-
Quale anbefalte innsamling av brukte briller som en
mulighet til å hjelpe, og dette ble nevnt i klubben.
I tillegg gjentok guvernøren sin utfordring til alle tidligere
presidenter om å gi 100 kroner hver til Rotary Foundation.
Før møtet var slutt lå det 1800 kr på bordet som bidrag fra
alle tilstedeværende tidligere presidenter, og da guver-
nøren kom hjem og åpnet sin e-postkasse en god time
senere lå det beskjed om at klubben allerede hadde 500
par briller klar til forsendelse.  Guvernøren er
imponert!!!!

Plass for små Rotary-klubber
RIs styre erkjenner at det er mange klubber på mindre
steder som kan ha problemer med å opprettholde et
minimum på 20 medlemmer, og som likevel bidrar  med
verdifull service i samfunnet.  Klubbene skal derfor bestå
selv om  medlemstallet er mindre enn 20. (viktig for
klubber også i vårt distrikt)

For komikere og skrønemakere…
Rotary Internationals styre beskjeftiger seg ikke bare med
de alvorstyngede spørsmålene.  Nylig har styret godkjent
en ny fellowship som heter ”International fellowship of
Comedians and Storytellers”.  Det viser kanskje litt av
Rotarys mangfold…….

Elektronisk post mest brukt
Elektronisk post er på full vei inn i det praktiske rotaryliv i
distrikt 2290.  Da sekretær Tor Suhrke fikk inn frammøte-
tallene for september fra klubbene kom
• 24 via elektronisk post
• 11 via telefaks
• 5 via post eller telefon
• 5 klubber har ikke rapportert.

Månedsbrev til alle!
Husk å videresende månedsbrevet til alle medlemmer med
e-post, og å ta papirkopi til alle de andre!


