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Hvis vi ønsker å se resultater er det viktig at vi holder aktiviteten oppe
fram til målstreken 1.juli. Jeg er glad for å se at klubbene fortsetter arbei-
det innad i klubben med samme styrke, og at det er flere klubber som
engasjerer seg i matching grants og eksternt arbeide.
Hvor står vi og hvor går vi? Rotary er inne i en endringsfase. Til årets
lovråd er det kommet rekordmange forslag, over 1000. Noe som allerede
er vedtatt er at alle distrikt skal ha ”assistant governors” – AG.
På samlingen  ble første forslag til ny distriktsorganisasjon såvidt berørt,
og utfordringen i vårt distrikt er å få AG’er på plass, få de aktive komitéer
inn i eller nærmere knyttet til  distriktsrådet, og samtidig ha en kostnads-
effektiv og handlingsrettet organisasjon.
Signalene fra RI har sterkt fokus på at organisasjonen trenger aktive med-
lemmer som opprettholder snart ett hundre års krav til kvalitet i alle ledd.
Samtidig er det stadig viktigere at vi alle støtter Rotary Foundation og vårt
viktige arbeide med å gagne andre. AG’er skal støtte guvernørene og klub-
bene i dette og annet arbeide.
Rotary går spennende tider i møte! Bruk januar – Rotarys informasjons-
måned – til å tilegne deg kunnskap om organisasjonen og det som skjer.
I Arendal ga presidentene meget gode tilbakemeldinger fra klubbenes
arbeide. Derfor føler jeg meg trygg på at dette blir et GODT ÅR.
 Hilsen

Edrund

Jeg håper og ønsker at dere alle har fått en riktig god start på det nye året!
Kalenderen viser nytt år, mens vi er midt i rotaryåret. Det var også noe av
budskapet under presidentsamlingen i Arendal.

  1.  Hvilke tre klubber hadde flest
medlemmer i distrikt 2290  pr
1.7.00?

  2. Hva betyr ”Presidential
conference”?

  3. Nevn fem Rotary Fellowships,
yrkes- eller fritidssammenslut-
ninger:

  4. Hvem  regner vi som grunnlegger av
Rotary foundation?

  5. Hva heter distriktets sekretær?
  6. Hvem blir guvernør i 2290 1.juli

2002?
  7. Hvor  mange distrikter har vi i Norge?
  8. Nevn tre av de 20 Task Forces vi

har inneværende år:
  9. Hvor lenge varer en GSE-utveks-

ling?
10. Hva er aldersgrensene for GSE-del-

takere?
11. Hva er et ”sustaining member”?
12. Hvor ble årets verdenskongress ar-

rangert?
13. Hva heter distriktets to ”ferskeste”

klubber?
14. Hvilken farge var det på guvernør-

jakken i 1997-98?
15. Hva heter neste års verdens-

president?
16. Kan midler fra Rotary Foundation

brukes i eget nærmiljø?
17. Hva heter årets president i Lyng-

dal?
18. Hva heter årets president i Borre?
19. Har 2290 arrangert distrikts-

mesterskap i golf?
20. Har 2290 arrangert distrikts-

mesterskap i dart?
21. Hvilken klubb hadde færrest med-

lemmer pr 1.7.00?
22. Hvor ble distriktskonferansen 1997

arrangert?
23. Hva betyr bokstavene RYLA?
Svarene finner du på siste side

FORSLAG TIL GUVERNØR 2003/04
Alle klubbene blir oppfordret til å sende inn forslag på distriktsguvernør for
rotaryåret 2003/2004 innen 1. april. Forslaget sendes til Edrund Olaisen.
Guvernøren er en mann eller kvinne som har vært rotaryaner i minst 7 år, og
som har tjenestegjort et fullt år som president. Guvernøren bør være utad-
vendt, ha organisatoriske evner, god helse og utholdenhet. Guvernørjobben
er utfordrende og krevende, samtidig som den er givende og meget interes-
sant. Det regnes som et aktivum for en klubb å ha en guvernør i sin midte. Det
bringer klubben i nærmere kontakt med distriktet og Rotary International.



-Takk for en flott student!
Fra distrikt 7810 i Canada har guvernøren  fått hilsen fra vertsforeldrene til
Kirsti Gauslaa fra Porsgrunn. Vertsfar Mike Ross skriver blant annet:
«Kirsti is a very special young lady and my family feels wonderfully bles-
sed to have her staying in our home. She is always «up» and happy and
seems to enjoy our family as much as we enjoy her.
I guess the purpose of my note is to tell you what a great choice you all
made when you sent Kirsti to Canada and to say a sincere thank you for
allowing us the privledge of hosting her. It will be very hard when it is time
for her to move to a second host family. We will miss her but she has
promised to come and make her famous fishsoup which Sheila and I
love!»

GSE-teamet til Korea klart

Vår japanske utvekslingsstudent,
Kayoko Tanaka, har feiret sin første
jul i Norge, og fra Nøtterøy skriver
hun:
I Japan, feirer vi ikke jul så mye, og
hvis vi har et juletre, kjøper vi ikke
ekte tre. Vi bruker et kunstig som er
laget av plastikk. Derfor var jeg så
glad da jeg så de ekte trærne. På
juleaften stod jeg opp tidlig og hen-
tet strømpe på døra til rommet mitt,
og så hentet jeg julegaver sammen
med min søster og bror. Og dem la
vi under treet.  Det er ikke vanlig for
meg, så jeg var veldig spent. Jule-
nissen kom til meg med gaver fordi
jeg hadde vært så snill i siste året.
Det var svært overraskende og jeg
var kjempeglad. Jeg tok bilder med
ham og jeg liker ham veldig mye.

Etterpå besøkte vi min families
venner og spiste julemat. Vi dro til
kirken og jeg prøvde å synge nor-
ske julesanger. Det var første
gang, så det var litt vanskelig, men
jeg hadde en hyggelig erfaring.
Min far og mor serverte oss jule-
middag. Vi spiste ryper og is med
varme multer. Det var nydelig. Da
vi sluttet å spise middag kunne jeg
ikke vente med å åpne julegavene.
Vi åpnet gavene sammen. Det var
kjempegøy! På juleaften koste jeg
meg som et «lite» barn. Det er
synd at jeg ikke har slik julefeiring
i Japan. Så jeg ønsker å komme
tilbake hit neste jul også!

Hilsen Kayoko

Julefeiringen
ga mersmak

E-post og hjemmeside til klubbene
Etter at Rotary nå har fått en ny nettløsning blir alle klubber i D 2290
tilbudt å benytte distriktets mal for hjemmesider - og tilknytningen er
gratis. Klubbene vil også få sine egne e-post adresser, og det blir arbei-
det med å kunne legge en del av klubbens arkiver, medlemskartotek etc
på serveren (lukket for allment innsyn) Klubbenes IT-ansvarlige kan hen-
vende seg til distriktets IT-ansvarlige Per Magne Berget (se side 3) for
nærmere informasjon.

OK med månedsbrevet på nett
En klar majoritet av presidentene i D 2290 synes det er greit å få presi-
dentens månedsbrev via Internett. Det kom klart fram på president-
samlingen i Arendal. Alle klubbene i distriktet har nå Internett-tilknyt-
ning. I en overgangsperiode vil noen av månedsbrevene også bli trykt.
Det er en forutsetning at klubbene skal kopiere opp nett-månedsbrevet
for distribusjon til de medlemmene som ikke er på nett.

Sekretærprogrammet ferdig
På presidentsamlingen påpekte sekretær Tor Suhrke at det sekretær-
programmet som er laget av Porsgrunn Rotary Klubb forenkler sekretær-
enes oppgaver, og det gjør også at klubbene har felles utgangspunkt for
bl.a. rapportering av frammøtet. President Olav Røyneland i Porsgrunn RK
skriver etter møtet: -Programmet et ferdig utviklet og allerede i bruk av noen
klubber.  Det kan bestilles fra Pål Buer;( paal.buer@tm.telia.no), og koster
kr  2350. Porsgrunn RK vil få sin egen hjemmeside en av de aller nærmeste
dagene. Vi vil her legge ut oppdateringer av programmet. Slik kan alle som
har skaffet seg programmet vederlagsfritt hente oppdateringer ned til eget
program.

Group Study Exchange-teamet som reiser til Sør-Korea i april er tatt ut,
og består av Karin Farstad (36) fra Skien, Hanne Borgen(31) fra Svelvik,
Rein Terje Thorstensen (34) fra Lillesand og Steven Axel Astrup (39) fra
Grøm (Grimstad).  Farstad er sikkerhetsrådgiver i Falken, Borgen (som
er født i Korea) er avdelingsleder i Grensen Skotøimagasin, Thorstensen
underviser ved Høyskolen i Agder og Astrup er nestleder i Skattedirektør-
ens IT-avdeling. Gunnar Oftedal fra Lillesand RK leder teamet.
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Guvernør

Edrund Olaisen,

Langesundveien 153,

3960 Stathelle.

Langesund Rk

E-post:

edrund@online.no

tlf  og faks 35 96 35 30
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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

Jevnt og godt frammøte gjør seg best på statistikken i det lange løp.  Det er
tallene fra Stokke og Nøtterøy klare bevis på. Det er imponerende når gjen-
nomsnittlig over 70 % av medlemmene er på hver sammenkomst!
Etter første halvår er Kvinesdal fortsatt i teten - men kurven er fallende, og
nå må det nok en kraftinnsats til i Kvinesdal for å beholde ledelsen utover
våren.
Ellers gleder vi oss over at vår 46. klubb er med på statistikken - og vi
merker oss at i Lågendalen er det meget jevnt frammøte!
Flere klubber har tydeligvis fått sving på sakene utover vinteren - og nå
høster de bedre frammøtetall for hver måned.  Legg merke til utviklingen i
Kvinesdal, Lillesand, Tvedestrand og Skien.
Neste års presidenter vil også se fra statistikken hvor viktig det er å
komme godt i gang i ferietiden. Svake tall fra juli er svært vanskelige å
hente inn utover høsten og vinteren.  Inspirer derfor medlemmene til noen
ekstra nabo- eller feriebesøk på sommeren!

Klubb Medl Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.sn.
Arendal 52 20,0 55,0 56,0 57,0 57,0 45,0 48,2
Borre 29 64,7 75,0 65,0 72,0 69,0 70,0 69,3
Brevik 52 45,0 54,0 57,0 51,4 53,9 49,3 51,8
Bø 34 52,0 46,0 71,0 62,0 75,0 61,2
Farsund 54 55,0 66,5 69,9 61,8 72,2 59,1 64,1
Flekkefjord 63 58,0 73,0 57,0 69,0 63,0 64,0
Færder 31 31,7 69,0 65,6 63,7 65,1 65,7 60,1
Gimsøy 46 53,0 51,0 49,0 53,0 52,0 51,6
Grenland 27 35,0 47,0 48,0 48,2 46,0 47,6 45,3
Grimstad 59 29,0 39,0 70,0 56,0 70,0 55,0 53,2
Grøm 40 49,0 62,0 67,0 62,0 55,0 56,5 58,6
Holmestrand 52 44,7 71,1 71,2 72,3 63,5 80,1 67,2
Horten 48 62,5 47,4 66,1 68,2 68,0 62,4
Jarlsberg 55 36,6 64,3 61,3 65,8 63,5 58,3
Kongsgaard 56 28,2 50,5 50,5 65,7 80,0 63,7 56,4
Kragerø 37 39,0 54,5 54,5 51,0 59,2
Kristiansand 75 27,0 51,4 56,8 59,5 64,2 42,0 50,2
Kristiansand Vest 44 62,7 65,9 59,2 55,4 64,5 61,5
Kristiansand Øst 42 34,0 53,0 50,5 54,0 59,0 42,0 48,8
Kvinesdal 16 71,4 92,0 85,7 74,0 70,0 66,0 76,5
Langesund 34 37,0 54,0 54,6 37,3 46,9 55,9 47,6
Larvik 60 61,8 64,6 67,0 67,3 69,3 62,5 65,4
Larvik Øst 36 59,0 45,0 51,0 59,3 57,0 54,3
Lillesand 38 44,4 45,0 60,2 64,5 67,5 72,5 59,0
Lyngdal 33 35,0 47,5 48,0 58,0 47,0 48,0 47,3
Lågendalen 22 63,6 63,6 63,6
Mandal 71 37,0 43,0 69,0 73,0 68,0 66,0 59,3
Nedenes 48 52,0 58,0 68,0 62,0 68,3
Notodden 60 8,0 55,6 52,3 62,7 58,3
Nøtterøy 70 64,5 72,8 73,5 69,5 74,3 74,2 71,5
Porsgrunn 68 30,7 55,4 49,6 51,5 58,1 55,7 50,2
Risør 48 58,3 60,6 51,3 56,5 59,6 58,2 57,4
Rjukan 13 37,0 38,5 40,4 34,0 34,7 43,7 38,1
Sande 43 50,8 71,4 70,3 69,9 75,7 72,1 68,4
Sandefjord 71 33,7 48,6 54,2 54,2 52,2 55,0 49,7
Sandefjord Øst 59 44,5 65,4 65,4 68,8 59,9 69,3 62,2
Sem 60 50,0 59,0 63,1 52,7 60,2 61,5 57,8
Skien 63 54,8 62,2 69,9 52,7 69,8 75,3 64,1
Skien Vest 35 14,3 51,4 54,3 45,0 67,6
Stavern 38 47,9 57,2 57,9 59,5 60,9 56,7
Stokke 57 67,9 81,0 71,3 70,4 77,9 77,0 74,3
Svelvik 42 56,5 78,4 68,7 71,0 66,2 73,2 69,0
Tvedestrand 34 68,0 70,0 63,5 62,0 69,0 81,0 68,9
Tønsberg 76 49,9 57,7 63,8 61,4 63,8 61,9 59,8
Ulefoss 37 43,4 64,7 57,5 56,9 62,0 55,3 56,6
Vennesla 30 45,0 53,0 59,0 61,9 70,0

Stokke og Nøtterøy kommer....



Historiens første 2290-mesterskap i golf blir arrangert i Kvinesdal 16.
juni. Det er en av distrikt 2290s minste klubber, Kvinesdal, som innbyr til
historiske slag  i en av Norges vakreste golfparker. Banen har 9 hull.
Dessuten har anlegget en seks hulls treningsbane og en øvelsesbane (driving
range). Den driftige klubben i Kvinesdal legger opp til en begivenhet for
hele familien med fellesarrangement om kvelden der det blir premieutde-
ling, litt kultur og masse humør.
For å kunne arrangere mesterskapet må det melde seg minimum 48 spil-
lere - maksimum 96.  Deltakeravgiften blir ca 300 kroner.  I tillegg kom-
mer kost og losji.  Når det gjelder overnattingsmuligheter kan Kvinesdal
by på alt fra campinghytter til spennende historisk hotell. De som melder
seg vil få nærmere opplysninger om dette etter hvert.
Om det ikke blir nok rotary-deltakere blir det åpnet for at venner/familie
som ikke er rotaryanere kan delta utenfor konkurranse.
Det er altså viktig å få oversikt over hvor mange som vil være med snarest
mulig. Ring eller send en e-post til guvernøren!
På høstparten er det Rotary-NM i golf.  Det går  i regi av Ørskog RK på
Møre.

Rotary-golfere til Kvinesdal

r Rotary-quiz
Svar på spørsmål fra side  1:
1. Tønsberg hadde 76 medlemmer,

Nøtterøy og Mandal begge 71.
Pr 1.1.01 er det andre tall.

2. ”Presidential conference” be-
tyr at det er en konferanse der
verdenspresidenten er tilstede.

3. Det er 77 fellowships (om-
trent..) og noen av dem er : In-
ternational travel hosting
fellowship, Ballroom dancing,
bridge playing, handicraft,
sjakk, PC-brukere, yoga, miljø,
medisin – helse, medisin, plas-
tisk kirurgi, etc etc

4. Arch Klumph
5. Tor Suhrke
6. Jan M Wesenberg
7. Det er 7 distrikter i Norge
8. Miljø, mot vold, medlems-

bevaring og medlemsutvikling,
avoid blindness, children at
risk med mer

9. GSE-utveksling varer 4 til 6
uker.

10. Deltakerne skal være mellom 25
og 40 år.

11. Sustaining member forplikter
seg til å innbetale minimum $
1000 til RF i løpet av 10 år.

12. Verdenskongressen/convent-
ion ble i år holdt i Buenos Ai-
res.

13. Færder og Lågendalen.
14. Guvernørjakken var grønn i

1997-98.
15. Neste verdenspresident heter

Richard King.
16. CAP (community assistance

program) har midler som kan
brukes lokalt.

17. Arvid Fidjeland er president i
Lyngdal i år.

18. Borres presidenet heter Karl I
Lilletvedt.

19. Vi har aldri før arrangert
distriktsmesterskap i golf.

20. Vi har aldri arrangert noe mes-
terskap i dart.

21. Rjukan er distriktets minste
klubb med  13 medlemmer

22. Konferansen 1997 ble arran-
gert i Arendal

23. RYLA står for Rotary Youth
Leadership  Reward

Litt av en «sparegris»
Rotary-fondet er ikke noe bunnløst sluk som rotaryanerne bare putter penger i.
Det er faktisk litt av en sparegris som kan gi solide uttellinger i hver enkelt
klubb.  Tidligere guvernør Christian Offenberg ga presidentene innblikk i mu-
lighetene på president-treffet.
En mulighet er de såkalte «Matching grants» hvor samarbeid mellom to klubber
i to land om et nærmere definert og tidsavgrenset prosjekt.  Her skyter Rotary-
fondet inn like mye penger som giverklubben - og dermed øker mulighetene til
å få resultater.  Flere klubber arbeider nå med f.eks. sykehusprosjekt i Afrika og
barnehjem på Filippinene.  Det er viktig å huske at søknader om matching
grants må være inne innen utgangen av mars (Snakk med  RF-komitéen:
Torstein Bryn, Christian Offenberg eller Oddmund Wallevik om riktig fram-
gangsmåte).
Fra innbetalinger til Rotary Foundation får klubbene hvert år oversikt over det
beløp som kan disponeres til Paul Harris Fellow” Midlene kan brukes til å
utnevne fortjente borgere til «Paul Harris Fellow». Et Paul Harris fellwoship
kan tildeles både rotaryanere og andre  som har gjort seg fortjent til gi en
utmerkelse .  Husk bare at det tar noe tid fra en søker og til alle formaliteter er
i orden ( 2 - 3 måneder)
Målet for distrikt 2290 er US$ 35.000 for inneværende år. Det betyr ca kr 150 pr
medlem. Forrige rotaryår var det Sem RK som ga mest totalt, fulgt av Risør og
Borre.  Færder RK ga mest pr medlem fulgt av Sem og Risør.  Kan noen gjøre dem
rangen stridig i år? Penger til Polio Plus/Polio Plus Partners teller også med.

Penger til nærmiljøtiltak
Nytt av året er Community Assistance Program. Vi blir tilgodeskrevet 10 %
av det klubbene og distriktet sendte inn til Rotary Foundation forrige
rotaryår, og kan bruke det til lokale tiltak. Får vårt distrikt betyr det noe over
20.000 kr. Vi kan bruke det til ett eller to prosjekter (min. grense US$ 1000 pr
prosjekt). Det kan brukes til  f.eks: bøker for bibliotek, ledertrening for unge,
mot vold/rusforebyggende prosjekter og mange andre ting. Ta kontakt med
guvernøren for søknadsskjema og gjør ditt til at distriktets midler blir brukt i
lokalmiljøet!


