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Guvernørens

månedsbrev
November  2000 Guvernør: Edrund Olaisen

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

Klarsignal
for Rotary i
Lågendalen
Etter to års oppladning har vår
nyeste klubb, Lågendalen Rk,
fått klarsignal fra Zürich.
Klubben ble chartret 31. oktober
– og nå kan de 22  kommende
rotaryanerne i Lardal starte
oppladningen til charterfesten.

Nabo Larvik Rk er fadder til
klubben som alt er godt i gang
med rotaryarbeidet – og som nå
endelig kan fjerne parentesen
med ”provisorisk” på brevarket.

Det var rotaryaner og bankmann
Christen Bugge som samlet en
flokk for å snakke om Rotary da
han flyttet fra Larvik til Lardal.
Rektor Egil Hem, tidligere
ordfører Tjodolf Hoff og tannlege
Ragnar Rønning Hansen har
utgjort den harde kjerne under
oppbyggingen.  – Det er ikke til
å komme fra at vi nok har slitt litt
underveis, men nå er vi godt i
gjenge, forteller Egil Hem.  Inntil
videre møtes rotaryanerne i
Lågendalen på personalrommet
på skolen i Svarstad sentrum
hver onsdag mellom kl 20 og 21.

-Vi vil gjerne ha besøk – og ser
fram til å bli fullverdige
medlemmer med tilgang til
matrikkel og alt som hører en
ekte rotaryklubb til, sier Egil
Hem.  -Forresten vil vi i første
omgang gjerne ha tips om
hvordan vi skal legge opp
charterfesten – for der er vi jo
også ferske, smiler han.

Bruk mulighetene!
November er måneden da vi skal sette ekstra søkelys på
Rotary Foundation.

Tradisjonelt har vi latt Rotaryfondet leve sitt eget liv, litt på siden
av vårt daglige eller ukentlige rotaryliv. Det er synd, fordi
Rotaryfondet er nøkkelen til mye av det arbeidet vi gjør i
organisasjonen. Jeg anbefaler alle klubber å ha et møte der
informasjonsheftet ”Internasjonal tjeneste” blir gjennomgått. La
internasjonal komité i klubben ha en kveld der mulighetene står
i fokus. For det er nettopp muligheter det dreier seg om. Vi
låser oss ofte fast i ting vi har hørt om prosjekter som ikke gikk
så lett, i stedet for å se på mulighetene vi har. Mange av
klubbene har signalisert at de ønsker å hjelpe i ”nærområdet”,
Baltikum eller andre europeiske land. Les på side 12 i heftet om
internasjonal tjeneste. Mange av klubbene i nevnte land er nye,
og har følgelig ikke fått det økonomiske fundament på plass
ennå. Det er likevel muligheter til å hjelpe. Fra guvernørkollega
Anton Nielsen i Danmarks distrikt 1460, som også omfatter
Litauen, har jeg en liste over prosjekter som bare venter på at
noen kan gå inn og gjøre en jobb. Noe for din klubb? Det er
både store og små prosjekter som kan være spennende og
overkommelige utfordringer for klubbene i distriktet her.

I år får vi for første gang muligheter til å bruke RF-midler i
nærmiljøet.
CAP (Community Assistance Program) gir oss mulighet til å
bruke totalt US$ 2383.08  dette rotaryåret. Pengene kan ikke
overføres til neste år. I løpet av desember skal distriktet få
brosjyrer og søknadsskjema som vil bli fordelt til klubber som er
interessert.
Midlene skal brukes til prosjekter som vil gagne lokalsamfunnet
eller nasjonen, eller det kan brukes til å forbedre livssituasjonen
for mennesker som har det økonomisk vanskelig.
Det er ikke mye penger, men iblant skal det ikke så mange
kroner til for å bringe litt solskinn inn i hverdagen. Klubber som
er interessert kan ta kontakt enten med medlemmer av RF-
komitéen: Torstein Bryn, Sandefjord Rk, Christian Offenberg,
Skien Rk, Oddmund Wallevik, Kongsgaard Rk, med Tor
Midgaard, Gimsøy Rk, eller med guvernøren.

Rotary foundation gir oss muligheter til å gagne andre. Bruk
mulighetene!

Hilsen Edrund
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Sem Rk
ga mest
Rotary Foundation er
organisasjonens
økonomiske fundament, og
det er viktig at vi alle støtter
opp og bidrar etter evne.
Vi får resultater som både
viser totale bidrag og inn-
betaling per medlem.
Innbetalingene fra forrige
rotaryår viser følgende liste:
Totalt innbetalt til  ”annual
fund”:
Sem Rk        US$ 1809.03.
Risør Rk       US$ 1250.-
Borre Rk       US$ 1026.27.

Når det gjelder bidrag målt
per medlem er det vår aller
yngste klubb Færder Rk
som topper listen:
Færder Rk         US$ 33.33
Sem Rk             US$ 30.66
Risør Rk            US$ 26.04

Kan noen gjøre dem
rangen stridig dette rotary-
året? Distriktets målsetting
er som i fjor, og vi må ha
inn ca kr 150 pr medlem for
å nå den.
Guvernøren er født opti-
mist, og med hyggelige og
raske reaksjoner på
utfordringen til tidligere
presidenter og guvernører
ser dette lovende ut.
På internett kan du selv
sjekke distriktets resultater
som blir ajourført hver
måned. Gå via rotary.org,
klikk på rotary foundation
og søk deg videre til
innbetalinger. Du må sette
inn distriktets nr 2290 for å
få opp resultatene.  Det er
spennende å følge med,
men vi skal være klar over
at det kan ta litt tid før
innbetalte penger blir
registrert.

Planlegg ungdoms-
utvekslingen i god tid!
I flere år har D 2290 hatt et rullerende program for når
de forskjellige klubbene skal ta imot GSE-team og
round trip-grupper.  Skal utvekslingen bli en glede for
både klubben og de besøkende er det viktig at
planleggingen starter i god tid.  Her er oversikten over
når klubbene står for tur til å være verter for  hhv GSE-
team og round trip grupper (RT)

2000 2001 2002 2003
Arendal GSE
Borre GSE
Brevik GSE
Bø GSE
Farsund RT RT
Flekkefjord RT
Færder GSE
Gimsøy GSE
Grenland RT
Grimstad GSE RT
Grøm GSE
Holmestrand GSE
Horten RT
Jarlsberg GSE
Kongsgaard RT GSE
Kragerø RT RT
Kristiansand GSE
Kristiansand V GSE
Kristiansand Ø
Kvinesdal GSE
Langesund GSE
Larvik
Larvik Ø RT
Lillesand RT
Lyngdal RT
Mandal GSE
Nedenes GSE
Notodden GSE
Nøtterøy RT
Porsgrunn RT
Risør RT
Rjukan GSE
Sande RT
Sandefjord RT
Sandefjord Ø RT
Sem RT
Skien RT
Skien Vest GSE
Stavern GSE
Stokke RT
Svelvik GSE
Tvedestrand GSE
Tønsberg GSE RT
Ulefoss RT
Vennesla RT
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Distrikt 2290
2000/2001
Guvernør
Edrund Olaisen,
Langesundveien 153,
3960 Stathelle.  
Langesund Rk
E-post:
edrund@online.no
tlf  og faks 35 96 35 30
mob  tlf. 92 83 81 86

Distriktsekretær
Tor Suhrke
Lokes vei 3
3960 Stathelle
Langesund Rk
E-post:
suhrke@online.no
tlf 35 96 07 19
mob tlf  91 78 01 50
k tlf 33 39 89 00
k faks 33 39 89 43

Distriktskasserer
Yngvar Lohne
Svarttrostveien 2 B
3970 Langesund
Langesund Rk
E-post:
land.n@drangedal.online.no
tlf 35 97 39 95
mob tlf 97 03 03 82
K tlf 33 90 70 24

It-ansvarlig
Per Magne Berget
Ulstrupsvei 7
3960 Stathelle
Brevik Rk
E-post:
per.magne.berget@hydro.com
tlf: 35 96 08 69
mob tlf 900 34 069

Månedsbladredaktør
Per Simon Mustvedt
Børsesjøveien 115
3719 Skien
Skien Rk
E-post:
per.simon.mustvedt@info3.no
tlf 35 52 54 93
mob tlf 90 99 69 30

Frammøte-oversikten
Hver måneds frammøte – og ikke minst akkumulert frammøte - er
alltid interessant lesning. Hva kan for eksempel din klubb gjøre for
å bedre frammøtet?

Gjennomsnittlig frammøte i Distrikt 2290 var i oktober 60,1 %.
Klubb Medl Jul Aug Sep Okt Akk
Arendal 52 20,0 55,0 56,0 56,0 46,8
Borre 28 64,7 75,0 65,0 72,0 69,2
Brevik 52 45,0 54,0 57,0 51,4 51,9
Bø 34 52,0 46,0 71,0 56,3
Farsund 54 55,0 66,5 69,9 61,8 63,3
Flekkefjord 63 58,0 73,0 57,0 62,7
Færder 31 31,7 69,0 65,6 63,7 57,5
Gimsøy 45 53,0 51,0 49,0 51,0
Grenland 27 35,0 47,0 48,0 48,2 44,6
Grimstad 59 29,0 39,0 70,0 56,0 48,5
Grøm 40 49,0 62,0 67,0 62,0 60,0
Holmestrand 52 44,7 71,1 71,2 72,3 64,8
Horten 48 61,2 45,8 63,5 56,8
Jarlsberg 55 36,6 64,3 61,3 54,1
Kongsgaard 54 28,2 50,5 50,5 65,7 48,7
Kragerø 37 39,0 54,5 54,5 51,0 49,8
Kristiansand 75 27,0 51,4 56,8 59,5 48,7
Kristiansand Vest 44 62,7 65,9 59,2 62,6
Kristiansand Øst 42 34,0 53,0 50,5 54,0 47,9
Kvinesdal 16 71,4 92,0 85,7 74,0 80,8
Langesund 33 37,0 54,0 54,6 37,3 45,7
Larvik 61 61,8 64,6 67,0 67,3 65,2
Larvik Øst 37 59,0 45,0 52,0
Lillesand 38 44,4 45,0 60,2 49,9
Lyngdal 33 35,0 47,5 48,0 58,0 47,1
Mandal 71 37,0 43,0 73,0 51,0
Nedenes 48 52,0 58,0 68,0 62,0 60,0
Notodden 60 8,0 55,6 52,3 62,7 44,7
Nøtterøy 70 64,5 72,8 73,5 69,5 70,1
Porsgrunn 69 30,7 55,4 49,6 51,5 46,8
Risør 48 58,3 60,6 51,3 56,5 56,7
Rjukan 13 37,0 38,5 40,4 34,0 37,5
Sande 44 50,8 71,4 70,3 69,9 65,6
Sandefjord 71 33,7 48,6 54,2 54,2 47,7
Sandefjord Øst 60 44,5 65,4 65,4 68,8 61,0
Sem 61 50,0 59,0 63,1 52,7 56,2
Skien 63 54,8 62,2 69,9 52,7 59,9
Skien Vest 35 14,3 51,4 54,3 45,0 41,3
Stavern 38 47,9 57,2 57,9 54,3
Stokke 57 67,9 81,0 71,3 70,4 72,7
Svelvik 42 56,5 78,4 68,7 71,0 68,7
Tvedestrand 34 68,0 70,0 63,5 62,0 65,9
Tønsberg 76 49,9 57,7 63,8 61,4 58,2
Ulefoss 37 43,4 64,7 57,5 56,9 55,6
Vennesla 30 45,0 53,0 59,0 61,9 54,7
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Hjelp til
husløse
i Lillesand

Hjemmet til en liten
familie i Lillesand brant
ned en natt i oktober.
Huset var ikke
forsikret.

Kort tid etter brannen
döde kvinnen som
bodde i huset.

Lillesand Rotary klubb
har bestemt seg for å
støtte far og datter som
nå sitter ribbet tilbake.
Blant medlemmene er
det satt i gang en
innsamling, og klubben
har bestemt seg for å
doble det beløpet som
blir samlet inn.

Også Lillesand Rks
håndverkermedlemmer
har sagt de vil være
med på å sette opp det
nye huset på dugnad.

Tragedien i den lille
familien har fått foren-
inger, leverandører av
byggevarer, banker og
enkeltmennesker til å
stille opp for naboer i
nød, slik at de skal få
nytt hus til overkomme-
lig pris.

Assisterende guvernører
og ny distriktsinndeling?
Det skjer ting i Rotary, og noe av det som vil få betydning for oss er
innføring av ”assistant governors” og også tankene om distriktsendring.

Assistant governors kommer i alle distrikter, og skal være på plass innen
1. juli 2002. Det skal i henhold til regelverket være minst seks assistant
governors i hvert distrikt. Dette kan være praktisk i store distrikter, for
eksempel i Afrika, der flere guvernører i dag har områder som omfatter
fem-seks land. For norske/nordiske distrikter er behovet naturlig nok
annerledes, men Rotarys styre har valgt å vektlegge viktigheten av å ha
en enhetlig organisasjon, og det er følgelig tenkt likt over alt.

Foreløpig er det en liten gruppe som ser på Norden og vurderer
alternativer. Hvis klubbene har tanker om dette kan de sendes guvernøren
som vil videreformidle syn til denne gruppen koordinert via NORFOs leder
Johan L’Orange.

På distriktsamlingene ble det opplyst at organisasjonsendring vil finne sted
i vårt distrikt etter jul, og vi vil da starte arbeidet med å tilpasse vårt distrikt
til det nye lovverket, i første rekke når det gjelder assistant governors.

Det vil bli en gjennomgang og justering av hele distriktsorganisasjonen, og
målsettingen er å få de aktive komitéene inn i distriktsrådet.

Er det noen av klubbene som har drøftet hvordan en effektiv organisasjon
i vårt distrikt burde se ut?  Det er jo klubbene som er Rotary, og derfor er
det også viktig at klubbene er med i utforming av organisasjonen.

Hvis distriktets organisasjonsoppbygging har stått på dagsorden ønsker
guvernøren å få vite hvilke tanker som er kommet fram.

__________________________________________________________________________

Gunnar Oftedal leder
GSE-teamet til Korea
GSE-teamet til Sør-Korea i april 2001 vil bli ledet av Gunnar
Oftedal fra Lillesand Rk.
Vi hadde i år en stor gruppe meget godt kvalifiserte søkere til
teamlederjobben, og er nå spente på om vi får gode søknader til
de fire deltakerplassene. Vi har et felles ansvar med å gjøre denne
flotte muligheten kjent i nærområdet.
I neste nummer kan du lese hvem som er tatt ut som deltakere  til
en måneds drømmetur til Korea.

Husk å videresende månedsbrevet!
Sørg for at alle medlemmer får månedsbrevet – som e-
post eller som papirkopi hvis de ikke har e-post!


