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IJulehilsen til
deg
I en hverdag som blir mer og mer uper-
sonlig ønsker jeg at dette skal være min
hilsen direkte til deg. Jeg ville så gjerne
sende en personlig hilsen til dere alle, men
det er umulig, derfor kommer den til deg via månedsbrevet.
Vi ønsker hverandre God Jul, men hva mener vi egentlig? Me-
ner vi noe i det hele tatt, eller er det bare en lettsindig omgang
med ord? Jeg ønsker at du skal ha en god jul! Du er
medrotariyaner, og mange er også blitt gode venner.
Vi tenker vel ofte ut fra egen situasjon når vi sender ønsker, og
jeg ønsker at du skal få ro og tid til å gledes over alt som omgir
oss i julen. Andreas Borch Sandsdalen har skrevet et nydelig
lite dikt som heter ”Julekveld”. Det begynner slik: ”Stans din rast-
løse gang og lytt til bruset fra fjorden…”
Tid er mitt første ønske for deg. Vi har alle fått tid,  men vi må
prioritere ro og stillhet inn i våre travle dager.
Varme og nærhet trenger vi alle, og behovet blir større etter
hvert som samfunnet rundt oss blir kaldere. Et smil, en liten
berøring, omsorg i praksis. Husker dere han som reiste rundt
med blomster?  Kanskje du og jeg kan gi blomster til noen som
ikke forventer det av oss.
Gagne andre, gjøre andre glad i vårt yrkesliv og i vårt privatliv.
Jeg håper at noen viser deg den samme varme og nærhet som
jeg vet du kan gi andre!
Julen har ulik betydning for oss, og uansett hva høytiden måtte
bety for deg håper jeg at du kan gledes over mennesker som
samles i stillhet og ettertanke. Samvær med familie og venner,
god mat, sang og musikk, alt det er elementer som beriker våre
liv, og som jeg ønsker at din jul også må inneholde.
Jeg ønsker at du får hilsen fra en venn du ikke har hørt fra på
lenge, og at vinterkvelden gir deg samtaler som kan lette de
problemer du måtte bære på.
Hvis julen blir slik for deg og meg vil vi komme styrket ut av
høytiden, og da kan vi i enda større grad bruke vårt rotaryliv i
tjeneste for andre.
Julaften skal jeg tenne mitt store rotarylys, og la det brenne i
takknemlighet for at du er til, medrotariyaner og venn.
Nå vet du omtrent hva jeg mener når jeg ønsker deg  RIKTIG
GOD JUL!
Hilsen Edrund
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Tusenvis av ungdommer
over hele verden har fått ven-
ner for livet - og forståelse for
andre kulturer gjennom
Rotarys utvekslingsprogram-
mer.   I de neste måneds-
brevene skal vi bli kjent med
en av de ungdommene som
er på Rotary-utveksling i vårt
distrikt dette rotaryåret.   Hun
presenterer seg selv:

En av de eldste og største klubbene i distriktet, Sandefjord Rk,
går nye og spennende veier  i medlemsvervingen. For kort tid
siden ble to kvinner med spennende utenlandsk bakgrunn med-
lemmer i Sandefjord Rotary klubb.  Bygningeniør  Lilia Sidorova
Hansen (t.v.) driver nå egen virksomhet som tolk med morsmålet
russisk som spesialitet.  Men hun har også vært forsker, markeds-
koordinator, lærer og rektor.
Bridgitte Gathigia Hansen (t.h.) er oppvokst i Kenya - og har norsk
lærer- og univeritetsutdannelse.  Hun er en språkmektig kurs-
instruktør som foruten norsk og engelsk også har full kontroll på
kikuyu og swahili. Sandefjord Rk vurder å invitere med enda flere
av våre nye landsmenn:
- Rotary skal jo speile samfunnsutviklingen - og da er det viktig at
vi også får med flere av våre nye landsmenn,  sier  president Tor
Fevang (i midten)

På utveksling
med Rotary

Berit Bredal har vakt leselysten blant  rotaryanerne i Larvik - her har

Oddbjørn Hagen og president Rolf Henrik Johnsen (t.h) funnet noe av

interesse.

Rotaryanerne i Larvik er på vei til å bli bokormer.  I mange år har
klubbens egen bokhandler, Berit Bredal, omtalt og lest utdrag fra
årets norske bøker for sine rotaryvenner med ledsagere.  Årets
bøker blir også stilt ut. I år ble samlingen ekstra hyggelig med ost
og rødvin på Kafé Freyer, og de over 70 frammøtte noterte flittig
for å få med seg Berit Bredals mange gullkorn og gode råd. Lar-
vik Rk  stiller med glede den gode idé til disposisjon for andre
klubber.

Sandefjord tar opp innvandrere

Jeg heter Kayoko Tanaka, og
jeg kommer fra Nagoya i Ja-
pan.
Jeg kom hit fordi min far er
Rotary medlem i Japan. Da
jeg fortalte at jeg ville være
utvekslingsstudent, fortalte
min lærer at Norge er veldig
fint. Derfor bestemte jeg at
jeg ville reise dit.

Jeg vil lære norsk,og jeg vil
få mange venner i Norge.Jeg
bor på Nøtterøy.Jeg går på
Nøtterøy videregående skole
i andre klasse. Og så svøm-
mer jeg noen ganger i svøm-
mehallen. Jeg trives veldig
godt i Norge!

Hilsen fra Kayoko

Rotary med bokkafé i Larvik



Over
stokk
og stein
i Lyngdal
Ungdom som farer over
stokk og stein på larmende
mopeder  er blitt Lyngdal
Rotary klubbs nye hjerte-
barn.  - Etter å ha sett hva
MA-ungdommens motor-
klubb «Servo» utretter for
ungdommen vår ble vi enige
om å være med på en inn-
samling til klubbens virksom-
het, sier president Arvid
Fidjeland.
Etter å ha besøkt  klubben
og dens bane i ugenerte
omgivelser i Skomrak var
rotarypresidenten «hektet».
-Jeg forsto at klubben virke-
lig gjør nytte for seg i lokal-
samfunnet - og at den er en
viktig medspiller i arbeidet
med å holde ungdommen
vår borte fra narkotika, sier
Fidjeland.
Han dro hjem med en masse
positive inntrykk og enga-
sjerte en av ungdomsklubb-
ens støttespillere til å holde
foredrag i Rotary.  Etter fore-
draget var det ikke vanske-
lig å få med seg rotary-
anerne  på en innsamlings-
aksjon som resulterte i over
20.000 kroner til nødvendig
og tiltrengt utstyr til motor-
klubben.
I «Servo» får barn helt ned
til 10-års alder kjøre moped
i kontrollerte former.  Etter-
hvert  som ferdigheter og
innsikt øker blir utfordrin-
gene større.  Dette er spen-
nende, lærerikt og nyttig.
Men viktigst av alt: de får
fritidsinteresser som kan bi-
dra til å holde dem borte fra
rusmidler, sier Lyngdal-pre-
sidenten.

Paul Harris til Sigurd Robak

Paul Harris Fellow Sigurd Robak (t.h.) ved utnevnelsen sammen med

president Einar Christiansen (t.v) og seremonimester Otto Authén.

Klubbens medlemmer med ledsa-
gere feiret utnevnelsen med en
høytidelig middag til ære for sin ny-
slåtte Paul Harris Fellow. -Helt si-
den starten i 1965 har Sigurd Robak
stått fremst i rekken blant
rotaryanere i Stavern når oppga-
vene har meldt seg. I særlig grad
er det innenfor ungdomsutveksling,
Round-trip og Group Study
Exchange (GSE) at klubben har
kunnet trekke veksler på Sigurd
Robaks alltid positive vilje til å påta
seg ansvar, sa presidenten i sin
tale. I tider da det etter hvert har
vist seg stadig mer vanskelig å få

klubbmedlemmer til å påta seg
vertskapsforpliktelser, har Si-
gurd, sammen med sin kone
Siri, stilt opp for klubben og for
utenlandsk ungdom som ban-
ket på. Sigurd Robak framstår
på mange måter som et eksem-
pel til etterfølgelse. Han går len-
ger enn bare til å si ja når klub-
ben trenger det. Han er i seg
selv et altomfattende ja når
oppgaver melder seg innenfor
ungdomsarbeid og ulike former
for utveksling over lande-
grenser, konkluderte president
Einar Christiansen.

Hjemmesider på Internett
Distrikt 2290s hjemmesider på Internett tar nå for alvor form, og etter
nyttår vil informasjonssidene blir tatt aktivt i bruk. Og kanskje enda bedre
for klubbene – nå kan distriktsidene benyttes som et rammeverk for klub-
benes hjemmesider.  Ta kontakt med IT-ansvarlig Per Magne Berget hvis
dere vil ha tilsendt dette rammeverket.

Du finner hjemmesidene våre på
www.rotary.no/d2290.  Foruten en liten
presentasjon av distriktet vil du finne
adresser til alle tillitsvalgte, møte-
steder, -dager og –tid for alle klubbene
i distriktet,oversikt over utvekslings-
programmene, og du vil kunne  klikke

deg inn på guvernørens måneds-
brev, de klubbene som har egne
hjemmesider, landets rotary-
distrikter og Rotary over hele verden.
Distriktets informasjonssider vil inne-
holde oppdaterte nyheter fra D2290,
debattforum etc.

Ja-mennesket Sigurd Robak i Stavern Rotary klubb er utnevnt til

Paul Harris Fellow.   Sigurd Robak er chartermedlem i klubben, og

har i alle år stått i fremste rekke når oppgavene har meldt seg, sa

president Einar Christiansen i sin tale til Robak.



-Gruet fælt til å bli guvernør!
-Jeg har hatt mange hyggelige år sammen med trivelige mennesker i Rotary, sier tidligere distrikts-
guvernør Knut Authen (88).  I år er det 50 år siden han ble tatt opp som medlem i Skien Rotary
klubb.  Men Knut Authen var ingen nybegynner i Rotary den gang, for han hadde allerede tre års
erfaring som sekretær og kasserer i Arendal Rotary klubb da han sa ja til invitasjonen fra Skien
Rotary klubb.
Og det skulle bli mye rotaryarbeid
på Skiens nye meieri-disponent.
Han sa i tur og orden ja til alle verv
i klubben. Samtidig klarte han også
å «smitte» brødrene sine. I løpet
av 1960-årene var begge charter-
medlemmer og presidenter i nye
rotaryklubber i Ås og Vestby!  I
1959/60 var Knut president i Skien
Rotary klubb - ti år senere tok han
fatt som distriktsguvernør – etter inn-
stilling fra egen klubb.  –Men etter
at jeg var valgt gruet jeg noe forfer-
delig, minnes han.  Gjennomsnitts-
alderen i Rotary var høy også den
gang – og det satt mange
notabiliteter rundt om i klubbene.
Det gikk plutselig opp for meg at
jeg skulle forholde meg til mange
personer høyt på strå i samfunnet,
og den oppgaven var jeg usikker på
om jeg ville greie.
Men etter guvernørskolen i USA
kom selvtilliten, og guvernøråret
gikk svært så bra.  Han startet året
med 44 klubber og 1699 medlem-
mer i Buskerud, Vestfold, Telemark

 og Agder-fylkene.  Da han ga fra seg
kjedet et år senere var det 46 klubber
og 1804 medlemmer! Skiens Meieri-
bolag ga disponenten sin permisjon
med lønn i det halvåret han besøkte
klubbene som guvernør.  Samtidig var
sekretæren hans på meieriet, Vera
Stordalen, til uvurderlig hjelp, minnes
han.  Men den gang var guvernøren
alene om alle oppgaver – fra måneds-
brev og utveksling til klubbesøk og
kurs. Jeg har truffet mange hygge-

lige og hjelp-somme mennesker i
Rotary – og jeg synes jeg alltid
har kommet godt ut av det med
rotaryanerne, sier Knut Authen
som beklager at han ikke har vært
så aktiv de to-tre siste årene.  -
Men nå skal jeg skjerpe meg, og
onsdag kommer jeg på møtet, lo-
ver den lune rotaryaner med en
så overveldende ”service above
self” erfaring.

Bli med på togtur gjennom Russland!
Russiske og amerikanske rotary-
anere inviterer til en eventyrlig
togreise med den transibiske
jernbanen.  Reisen starter i
Vladivostok ca 19. mai, går gjen-
nom hele Russland, og ender
opp i St. Petersburg den 16. juni
2001.
Du kan selv velge hvor store de-
ler av reisen du vil være med på.
Turen er delt inn i etapper som
tar fra fire til åtte dager. Dette er
en spennende reise der selve
turen er målet.
Underveis blir det unike mulighe-
ter til å se sider av et land som
er fremmed for de fleste.

Turen er delt inn i temaetapper.
Blir du med fra starten i Vladi-
vostok vil temaet de første seks
dagene være «New generations».
Vel framme i Irkutsk  skifter
gjennomgangstemaet til miljø.
Etter nok fire døgn er toget i
Novosibirsk.  Derfra og til
Novgorod blir det åtte dager med
utdanning og teknologi på pro-
grammet.  De siste seks døgnene
av turen går fra Novgorod via Mos-
kva til St.Petersburg.  Da går det
på næringsliv og kultur.
Rotaryanerne som står for arran-
gementet tar seg av alt.  De sør-
ger for visum og billetter av alle

slag, underholdning underveis
og ikke minst mat og drikke.
Ombord blir det rotaryanere og
rotaract-medlemmer fra mange
land.
Dette er et eventyr som tilbys
dagens rotaryanere! For å finne
ut mer kan du enten kontakte
guvernøren, eller du kan gå inn
på internett og se på:
www.connect2serve.com.
Der vil du også kunne følge for-
beredelsene til turen, og om
ønskelig vil du også kunne
melde deg på hele eller deler av
turen via Internett.



I 40 år har hun jobbet for dem som
ingen andre bryr seg om: rus-
misbrukere og mennesker som le-
ver på skyggesiden. Hun låner  hus
av kommunen, og har pusset opp
og laget hjem der noen bor fast.
Andre  kommer bare innom for å få
varme, mat og ikke minst for å treffe
en som har tid til å lytte og være
medmenneske. Agnes jobber en
time hos bakeren hver dag, og løn-
nen er brød og kaker som går til
”guttene mine, - ja det er jo  jenter
også”. Hun har en vaktmesterjobb
i tillegg, og lønnen brukes til dem
som trenger det mest. All hennes
tid og inntekt går med til å hjelpe
andre.
Hausantunet er det eneste sted
mange av rusmisbrukerne kan gå.
Hver dag mellom kl 16 og 21,  22
eller kanskje nærmere midnatt er dø-
rene åpne. Da vi var på besøk sto en
stor suppekjele klar, og Agnes for-
teller at det kan være fra seks - sju
på hverdagene, og over  30 som spi-
ser hos henne på  søndagene.

De finner meg!
Agnes er en institusjon, og alle vet
hvem hun er og hva hun står for.
Hun kjører omkring og hjelper. Hun
besøker også de etterlatte etter
overdose-ofrene. Da vi spurte hvor-
dan hun finner alle de som trenger
hjelp, svarte Agnes: -De finner meg!
Når de blir kastet ut andre steder
har hun fremdeles en dør åpen.
Hun har et godt samarbeide med po-
litiet, og kjenner skyggesidene og
problemene den enkelte har.
Det står respekt av Agnes: Det nyt-
ter ikke å komme inn med alkohol
eller stoff. Her skal det være orden!
Det er sterke historier hun kan for-
telle. Om det unge paret som går
på stoff, og som  nettopp har fått
et barn. Hvilken framtid vil babyen
få? Hvor er barnevernet? spør Ag-
nes. Hun forteller om mange som

Larvik har sin egen engel
Etter å ha besøkt Hausantunet i Larvik vet vi svaret: Engler finnes!  I alle fall én. Hun er 77 år, men ser ut som
en sprek 60-åring. Og engelen har navn – Agnes Møller Jensen. Hun kjører rundt på rød scooter, og er den
eneste i hele byen som har politiets velsignelse til å kjøre med tørkle på hodet i stedet for hjelm. Agnes har
øyne som er sterke og varme, og fulle av humor.  De forsvinner nesten i smilerynkene når hun ler, og det gjør
hun ofte. Men blikket kan bli skarpt og stemmen alvorlig når hun snakker om hvordan myndigheter og offent-
lige instanser håndhever et regelverk som etter hennes lange erfaring har åpenbare svakheter. Agnes er en
sterk kvinne.

ønsker seg inn i fengslene i julen
fordi ”vi har det så godt der”.
Med all respekt for vårt sosialvesen
mener Agnes at det syr puter un-
der armene på folk. Hun forteller
om beboerne som sier at ”fengs-
lene er så fine, vi skulle vel egent-
lig ha byttet med de eldre, for
mange av dem har det ikke så
godt”. Agnes er tilhenger av stren-
gere straff, og sier at samfunnet
burde gi dem som er kommet
skjevt ut arbeid, bopel og hard sty-
ring. De må vise at de vil noe, og
så kan godene komme etter hvert.
Hun vet hva hun snakker om, og
både lokale og sentrale politikere har
fått høre hennes synspunkter.

Har det godt hos Agnes
Sverre bor fast på Hausantunet nå.
Han har det godt hos Agnes, og
han stiller gjerne opp på bilde
sammen med henne. -Hennes driv-
kraft er kjærlighet til andre men-

nesker, sier Sverre. -Hun har gjort
mer for meg enn de aller fleste. En
annen som kom innom for å få seg
litt mat forteller at han har fått ulike
behandlingstilbud, bl.a. på  Evang-
eliesenteret. Oppholdene har vært
bra, men når de er over blir det rett
ut på gata igjen. -Det blir ett skritt
fram og to tilbake, sier han. -Jeg
har ingen andre steder å gå enn
hit til Agnes.

Gagner andre
Historien om Hausantunet og Ag-
nes kunne fylle mange bøker. Det
er sterkt å møte mennesker som
praktiserer Rotarys motto - å
gagne andre -  24 timer i døgnet.
Larvik Rotary klubb støtter økono-
misk det arbeidet Agnes gjør for
rusmisbrukere, for eldre og for barn
fra problemfylte hjem. All honnør
til klubben, og vi bøyer oss i re-
spekt og ydmykhet for Agnes og
den jobben hun gjør.

-Agnes har gjort mer for meg enn de fleste, sier Sverre, som nå bor  fast

på Husantunet.



Neste års presidenter er iferd med å få sine styrer, og i løpet av
de neste månedene skal mye av planleggingsarbeidet gjøres.
Neste års guvernør, Anders Skipenes, er på sin side i full gang
med planleggingen av kurs og samlinger som skal gjøre dere
forberedt til jobben.
Tidspunkt og sted for PETS og distriktssamlinger er avklart til
følgende helger:
20 – 21. april 2001 i Mandal.   Ansvarlig: Mandal Rotaryklubb
27 – 28. april 2001 i Skien.     Ansvarlig: Gimsøy Rotaryklubb
Til våren blir PETS og distriktssamlinger kjørt sammen. Det be-
tyr at innkommende presidenter må planlegge allerede nå fram-
møte fredag ettermiddag til PETS. Det er en liten utfordring, men
starter vi planleggingen nå, bør det være greit.
Øvrige tillitsvalgte innkalles til hyggelig samvær fredag kveld, og
tidlig oppstart med samlingen lørdag morgen. Husk at også klubb-
ansvarlige for ungdomsutvekslingen og  IT skal møte på samlin-
gen. Vennligst merk av tidspunktene. Nærmere innkalling med
detaljinformasjon følger senere fra arrangørklubbene. Forøvrig –
ta gjerne kontakt med meg, oppfordrer neste års guvernør, An-
ders Skipenes.   Du finner ham på telefon nr  35 94 47 87, fax
35 94 47 18, mob 909 50788, eller e-post askipen@frisurf.no

Kom på internasjonale møter!
Alle rotaryanere bør unne seg den flotte opplevelsen det er å delta
på en internasjonal konferanse. International convention –
verdenskongressen,  er en stormønstring som samler mellom
15. og 30.000 deltakere.
Neste år arrangeres den i San Antonio, Texas 24.-27.juni. I 2002
skal verdenskongressen arrangeres i Barcelona, Spania 23.-
26.juni. I 2003 skal  samme kongress avholdes i Australia og i
2004 er den foreslått lagt til Japan.

Møt verdenspresidenten!
Presidental conferences er ikke konferanser for presidenter, men
de heter så fordi verdenspresidenten er tilstede. Konferansene
er åpne for alle rotaryanere – alltid med ledsagere – og neste år
skal det bl.a. være slike møter  i Manilla, Cape Town og Wien.
Hva med å ta en klubbtur til Wien?  Det er viktig at vi blir kjent
med ulike deler av Rotary, og  på slike konferanser får vi både
kunnskap og vennskap i tillegg til en flott reise.
Hvis du ønsker mer informasjon kan du enten ta kontakt med
guvernøren eller du kan logge deg inn på rotary.org  og klikke deg
videre derfra.

PETS og distriktssamling
for klubbenes nye tillitsvalgte

GSE-uttak
snart klart
Vi har fått 10 søknader til
Group Study Exchange-turen
til Korea.  Fortsatt gjenstår in-
tervjuer med noen av kandi-
datene, slik at uttaket først vil
være klart noe senere.

Rekuttering
med bredde
og variasjon
Når det gjelder rekruttering
kan det være nyttig å se på
yrker som håndverkere, utø-
vende kunstnere og folk fra
primærnæringene. Det er
viktig at medlemmene repre-
senterer ulike yrker, og selv
om det nok ofte er slik at vi
finner klassifikasjon når vi
først har funnet personen,
så er det viktig at vi har
bredde og variasjon i klub-
bene.

RI-presidenter
fra Mexico,
USA og
Thailand
Rotarys verdenspresident i
år heter Frank J. Devlyn og
er fra Mexico.
I 2001-2002 blir det Richard
D King  fra California, USA.
For året  2002-2003 har
nominasjonskomiteéen
valgt Bhichai Rattakul fra
Thailand. Han blir valgt på
convention i San Antonio
hvis det ikke kommer andre
forslag.
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Bedre og bedre ....
Frammøtet i klubbene har jevnt over tatt seg opp utover høsten.  I
november kunne sekretær Tor Suhrke notere seg for et gjennom-
snittlig frammøte på 64 prosent i distrikt 2290, og det er  ny
årsbeste!  Fortsatt leder Kvinesdal med et gjennomsnittlig frem-
møte i november på 78,6.  Men det er også all grunn til å legge
merke til medlemsrike klubber som Stokke med 73,7 pst fram-
møte og Nøtterøy med 70,9 prosent frammøte.
Ennå er det mange måneder igjen av rotaryåret - og alle klubber
har fortsatt muligheten til å forbedre frammøtetallene.

 Klubb      ant.      Jul     Aug Sep    Okt      Nov gj.sn.
    medl.          frammøte

Arendal 52 20,0 55,0 56,0 56,0 57,0 48,8
Borre 29 64,7 75,0 65,0 72,0 69,0 69,1
Brevik 52 45,0 54,0 57,0 51,4 53,9 52,3
Bø 34 52,0 46,0 71,0 62,0 56,3
Farsund 54 55,0 66,5 69,9 61,8 72,2 65,1
Flekkefjord 63 58,0 73,0 57,0 69,0 64,3
Færder 31 31,7 69,0 65,6 63,7 65,1 59,0
Gimsøy 45 53,0 51,0 49,0 53,0 51,5
Grenland 27 35,0 47,0 48,0 48,2 46,0 44,8
Grimstad 59 29,0 39,0 70,0 56,0 70,0 52,8
Grøm 40 49,0 62,0 67,0 62,0 55,0 59,0
Holmestrand 52 44,7 71,1 71,2 72,3 63,5 64,6
Horten 48 62,5 47,4 66,1 68,2 61,1
Jarlsberg 55 36,6 64,3 61,3 65,8 57,0
Kongsgaard 54 28,2 50,5 50,5 65,7 80,0 55,0
Kragerø 37 39,0 54,5 54,5 51,0 59,2 51,6
Kristiansand 75 27,0 51,4 56,8 59,5 64,2 51,8
Kristiansand Vest 44 62,7 65,9 59,2 55,4 60,8
Kristiansand Øst 42 34,0 53,0 50,5 54,0 59,0 50,1
Kvinesdal 16 71,4 92,0 85,7 74,0 70,0 78,6
Langesund 33 37,0 54,0 54,6 37,3 46,9 46,0
Larvik 60 61,8 64,6 67,0 67,3 69,3 66,0
Larvik Øst 37 59,0 45,0 59,3 54,4
Lillesand 38 44,4 45,0 60,2 64,5 67,5 56,3
Lyngdal 33 35,0 47,5 48,0 58,0 47,0 47,1
Mandal 71 37,0 43,0 69,0 73,0 68,0 58,0
Nedenes 48 52,0 58,0 68,0 62,0 68,3 61,7
Notodden 60 8,0 55,6 52,3 62,7 58,3 47,4
Nøtterøy 70 64,5 72,8 73,5 69,5 74,3 70,9
Porsgrunn 69 30,7 55,4 49,6 51,5 58,1 49,1
Risør 48 58,3 60,6 51,3 56,5 59,6 57,3
Rjukan 13 37,0 38,5 40,4 34,0 34,7 36,9
Sande 44 50,8 71,4 70,3 69,9 75,7 67,6
Sandefjord 71 33,7 48,6 54,2 54,2 52,2 48,6
Sandefjord Øst 60 44,5 65,4 65,4 68,8 59,9 60,8
Sem 61 50,0 59,0 63,1 52,7 60,2 57,0
Skien 63 54,8 62,2 69,9 52,7 69,8 61,9
Skien Vest 35 14,3 51,4 54,3 45,0 67,6 46,5
Stavern 38 47,9 57,2 57,9 59,5 55,6
Stokke 57 67,9 81,0 71,3 70,4 77,9 73,7
Svelvik 42 56,5 78,4 68,7 71,0 66,2 68,2
Tvedestrand 34 68,0 70,0 63,5 62,0 69,0 66,5
Tønsberg 76 49,9 57,7 63,8 61,4 63,8 59,3
Ulefoss 37 43,4 64,7 57,5 56,9 62,0 56,9
Vennesla 30 45,0 53,0 59,0 61,9 70,0 57,8



-- Vel kan det være både primitivt og slitsomt å jobbe
som Rotary Volunteers - men vi får så mye igjen!
Vi får gjøre en jobb som betyr mye for de mennes-
kene vi møter, vi overøses med  ekte takknemlig-
het - og vi får oppleve en masse som en vanlig
pakketurist går glipp av!
Anne-Grethe og Svein Aanestad fra Notodden har
vært ute på ulønnet spesialist-oppdrag for Rotary
sju ganger - nå sist i Kenya - og det varer nok ikke
lenge før de igjen er klare for innsats ett eller an-
net sted i verden.
Tannlege Svein er rotaryaner.  Bioingeniør Anne-
Grethe følger mannen på egen regning og assiste-
rer der behovet er størst - enten det er som tannle-
geassistent, hygienelærer eller annet.
På den travleste dagen i sommer måtte tannle-
gen fra Notodden trekke 116 tenner - og på en
måned behandlet han 563 pasienter, godt hjulpet
av Anne-Grethe. I gjennomsnitt var 32 mennesker
daglig i Sveins tannlegestol.
 Men det er mangt som skiller seg fra de hjemlige
arbeidsforholdene: En dag i uken arbeidet han
på sykehuset ved byen Thika, ca 70 km nordøst
for Nairobi. De øvrige dagene lastet de opp mo-
bilt utstyr på pick upen og dro ut i bushen med
sjåfør, tolk og assistent. Vanligvis foregår behand-
lingen i lokalbefolkningens nærområde der det
hverken er tannlegestoler, elektrisitet eller annet
som minner om arbeidsforholdene hjemme.

All behandling er øyeblikkelig hjelp til folk som
har tannverk, betennelser og andre problemer
som gir dem store plager. I de fleste tilfellene er
trekking av tenner eneste utvei.  Mange ganger
er tennene alt borte - men rota står igjen og vol-
der smerte og problemer.
Siden 1982 har Svein og Anne-Grethe arbeidet
som Rotary-frivillige i flyktningeleirer i Filippinene
og Hong Kong, de har vært i Amazonas, Guate-

- Vi får så mye igjen for å hjelpe

mala og på Jamaica. I tillegg har de arbeidet fem år
i Tanzania.
Alle steder de kommer står en rotaryklubb bak.
Svein får finansiert reisen fra Rotary Foundation. Av
erfaring vet Anne-Grethe og Svein at det er greit å ha
med seg forbruksmateriell som hansker, munnbind
osv. Det fiansierer de ofte selv. I tillegg fyller de koffer-
tene med brukte klær, sko osv - for de vet av erfaring
at det kommer godt med blant mennesker de vil møte.
Flere ganger har Notodden Rk og andre klubber sendt
med dem penger for å kjøpe inn nødvendig utstyr.  Nå
sist var et strømaggregat et lenge etterlengtet gode
som manglet da de kom til stedet.
Men om de jobber hardt har dette rotaryarbeidet også
sine svært lyse sider, mener de to: I helgene får de
komme ut å se ting som andre ikke får oppleve. De
blir invitert hjem til lokalbefolkningen, får innblikk i an-
dre kulturer og livssituasjoner - og de blir overøst med
en gjestfrihet og hjertevarme som vi i Norge knapt
kjenner.
-Det er så fantastisk å få oppleve alt dette sammen.
Det beriker livene våre, og det er  så godt å merke at
vi kan gjøre noe som virkelig betyr noe for enkeltmen-
nesker, sier Anne-Grethe og Svein Aanestad.
I Rotarys hjelpearbeid trenges det folk med mange
ulike yrkesbakgrunner - og det er god plass for flere
som kan tenke seg å gjøre som Anne-Grethe og Svein.

Lommelykten som Anne-Grethe holder er  er et godt

hjelpemiddel når Svein trenger å se litt ekstra i pa-

sientens munn


