
Guvernørens

månedsbrev
      FEBRUAR 2001

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

Rotary
mot
vold

De siste ukers hendelser viser med all tydelighet at arbeid MOT
VOLD for øyeblikket kanskje er noe av det viktigste vi kan sette på
dagsorden. Vi har historiens skremmende kjensgjerninger, og  vet at
det  kan være katastrofalt å lukke øynene og bagatellisere det  som
skjer. Jeg ber ALLE KLUBBENE bruke et møte - så snart det er
praktisk mulig - til å diskutere hvordan vi kan bidra til å bekjempe  i
første rekke ungdomsvold og økende rasisme.
Jeg ber også klubbene vurdere om det kan bevilges  penger, og om
klubbene kan gi praktisk støtte til skoler og ungdomsmiljøer  som
arbeider aktivt mot vold. Sande RK hadde et «bry seg om» prosjekt,
og kanskje modellen derfra kan brukes flere steder. I Kristiansand
skjer det også mye. Vær kreative, send meg idéer, så skal jeg for-
midle det videre til alle.
Rotary skal arbeide for å bedre lokalsamfunn - og  vi skal arbeide for
internasjonal fred og forståelse.
Rotarys medlemmer en en svært ressurssterk gruppe. Ved å forene
innsats bør det kunne merkes at vi arbeider MOT VOLD.
Det er behagelig å lene seg tilbake og si at dette er ikke vårt bord.
Det kan gi resultater til det beste for alle om vi greier å fremme ideer
og vise i handling at vi ønsker å bidra til holdningsendring og et tryg-
gere samfunn.
Dette er også sendt til mine guvernørkollegaer med håp om en felles
norsk ROTARYFRONT MOT VOLD.

Hilsen Edrund

Rotary vil ha
brillene dine
Synshemmede i utviklingsland
skal få et annet  «syn på saken»
når de nå får briller på nesa.
Rotaryanere over hele verden har
samlet inn brukte briller til formå-
let - og nå har du siste sjanse til å
hjelpe noen ved å gi bort de gamle
brillene dine, sier guvernør Edrund.
17. mars settes sluttstreken, og
Edrund overlater så de mange es-
kene med briller til Frelsesarmeen,
som skal distribuere dem gjennom
sitt verdensomspennende nett.

Horten Rotary klubb har i samar-
beid med en av byens optikere hatt
knall-suksess med sin brille-
aksjon.  Det bør kanskje ikke være
noen overraskelse etter at en
brille-fin president Bjørn Bryde fikk
helsides oppslag om tiltaket i lo-
kalavisen Gjengangeren (bildet) ??

Alle klubber i D 2290 på nett
Samtlige 46 presidenter i D 2290 har nå e-post, og dette gjør
kontakten mellom guvernøren og klubbene enormt mye enklere.
Distriktet har som det første i Norge linket seg opp mot RIs web-
sider, og kan finnes den veien.  Alle klubber kan nå ta ibruk sin
egen klubbadresse:  «klubbnavn@rotary.no». Disse vil bli tatt i
bruk fortløpende - og alle klubber har tilbud om å legge ut sine
egne hjemmesider .på Rotarys server.



Kayoko Tanaka fra Japan er godt
og vel halvveis i utvekslingsåret
sitt til Norge - og denne gang har
vi spurt henne hva hun (og andre
ungdommer) forventer av opp-
vartning fra vertsfamiliene sine:
 -Jeg syns ikke dere trenger å
gjøre mer for utvekslings-
studenter når de er her. Dere tren-
ger ikke å gjøre noe spesielt. For
eksempel, dere trenger ikke å
kjøre dem alltid. Men å bry seg
for mye er heller ikke bra. Hvis
dere oppfører dere for vennlig mot
dem, kan det bli litt vanskelig å
bo sammen. Dere bør bare se
på en utvekslingsstudent som er
person, og så bør dere respek-
tere privatlivet,   skriver Kayoko

31.mars er siste frist for å levere inn søknader til matching grants dette
året. Flere klubber er nå i gang, og det er spennende å se hva vi kan få til.
Det jobbes med Latvia, Kenya, Tanzania og flere andre samarbeid er plan-
lagt.  Langesund RK går nå sammen med vennskapsklubber om et pro-
sjekt - og det kan være en god idé for oppfølging i andre klubber også.  Et
slikt prosjekt vil jo absolutt bidra til å forsterke kontakten mellom klubbene.

Galleri Rotary på Rjukan
Distriktets minste klubb ligger ikke på latsiden. I høst har klubben hatt kunst-
utstilling med godt resultat. En flott måte å profilere Rotary på, og en fin måte
å samle inn penger på.

Snart 99 år unge Sturla Schie og hans sjarmerende fru Sol på 93 er et
utrolig ektepar. De har vært gift i 71 år, og Sturla har hørt 50 guvernører
snakke om Rotary.  Schie forteller levende om legemøter i England og
Østerrike der han møtte andre rotaryanere, og tidlig fikk erfare organisa-
sjonens internasjonale betydning.   Sturla Schie er som et levende lek-
sikon, og sammen med sin energiske og humørfylte fru Sol forteller han
om et spennende liv både i og utenfor Rotary. Er Sturla Schie distriktets
– og kanskje landets eldste rotaryaner?  Nylig har radiolyttere i Tele-
mark i flere programmer kunnet høre ham fortelle - bl.a. om sine klasse-
kamerater Kong Olav og Per Aabel.

Distriktets eldste rotaryaner?Opplev
det selv!

-Hva skal vi i klubbene gjøre for
å inspirere norske ungdommer
til å søke seg ut på rotary-
utveksling?
-Jeg syns det er virkelig viktig å
inspirere norske ungdommer til
å søke seg ut fordi de kan ha
mange muligheter til å lære om
andre land. Naturligvis å stu-
dere andre språk er viktig. Men
der er ikke bare en grunn å bli
en utvekslingsstudent. Jeg har
allerede lært masse ting i Norge,
ikke bare om språket. Vi har en
usynlig barriere mellom folk
fordi vi er forskjellige. Men det
kan bli en nytt trinn til å bryte
barrieren hvis de blir utveks-
lingsstudenter fordi vi kan opp-
leve selv hvordan andre folk er,
skriver Kayoko.

Samarbeid over landegrenser
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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

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

                              Medl  Jul    Aug   Sep Okt Nov Des Jan   Gj.sn.
Arendal 52   20,0   55,0   56,0 57,0 57,0 45,0 68,0 51,0
Borre 28   64,7   75,0   65,0 72,0 69,0 70,0 78,0 70,5
Brevik 52   45,0   54,0   57,0 51,4 53,9 49,3 60,4 53,0
Bø 34      52,0   46,0 71,0 62,0 75,0 59,9 61,0
Farsund 53   55,0   66,5   69,9 61,8 72,2 59,1 71,8 65,2
Flekkefjord 63      58,0   73,0 57,0 69,0 63,0 69,5 64,9
Færder 33   31,7   69,0   65,6 63,7 65,1 65,7 69,9 61,5
Gimsøy 45      53,0   51,0 49,0 53,0 52,0 54,0 52,0
Grenland 27   35,0   47,0   48,0 48,2 46,0 47,6 58,5 47,2
Grimstad 59   29,0   39,0   70,0 56,0 70,0 55,0 70,0 55,6
Grøm 40   49,0   62,0   67,0 62,0 55,0 56,5 53,4 57,8
Holmestrand 52   44,7   71,1   71,2 72,3 63,5 80,1 74,5 67,2
Horten 48      62,5   47,4 66,1 68,2 68,0 67,0 63,2
Jarlsberg 55   36,6   64,3 61,3 65,8 63,5 68,3 60,0
Kongsgaard 56   28,2   50,5   50,5 65,7 80,0 63,7 61,6 57,2
Kragerø 38   39,0   54,5   54,5 51,0 59,2 48,7 60,9 52,5
Kristiansand 75   27,0   51,4   56,8 59,5 64,2 42,0 69,3 52,9
Kristiansand Vest 43      62,7   65,9 59,2 55,4 64,5 66,8 64,2
Kristiansand Øst 42   34,0   53,0   50,5 54,0 59,0 42,0 50,0 48,9
Kvinesdal 17   71,4   92,0   85,7 74,0 70,0 66,0 64,0 74,7
Langesund 34   37,0   54,0   54,6 37,3 46,9 55,9 54,1 48,5
Larvik 60   61,8   64,6   67,0 67,3 69,3 62,5 58,8 64,5
Larvik Øst 36   59,0   45,0   51,0 59,3 57,0 42,0 52,2
Lillesand 38   44,4   45,0   60,2 64,5 67,5 72,5 73,5 61,1
Lyngdal 33   35,0   47,5   48,0 58,0 47,0 48,0 65,0 49,8
Lågendalen 22 63,6 63,6 67,3 64,8
Mandal 71   37,0   43,0   69,0 73,0 68,0 66,0 72,0 61,1
Nedenes 48   52,0   58,0   68,0 62,0 68,3 68,0 70,0 63,8
Notodden 58     8,0   55,6   52,3 62,7 58,3 51,8 48,1
Nøtterøy 69   64,5   72,8   73,5 69,5 74,3 74,2 82,2 73,0
Porsgrunn 68   30,7   55,4   49,6 51,5 58,1 55,7 65,7 52,4
Risør 48   58,3   60,6   51,3 56,5 59,6 58,2 75,2 60,0
Rjukan 13   37,0   38,5   40,4 34,0 34,7 43,7 38,1
Sande 42   50,8   71,4   70,3 69,9 75,7 72,1 73,4 69,1
Sandefjord 71   33,7   48,6   54,2 54,2 52,2 55,0 58,7 50,9
Sandefjord Øst 59   44,5   65,4   65,4 68,8 59,9 69,3 69,8 63,3
Sem 60   50,0   59,0   63,1 52,7 60,2 61,5 65,5 58,9
Skien 63   54,8   62,2   69,9 52,7 69,8 75,3 63,5 64,0
Skien Vest 35   14,3   51,4   54,3 45,0 67,6 51,0 55,0 48,4
Stavern 38   47,9   57,2   57,9 58,5 59,5 60,9 57,5 57,1
Stokke 57   67,9   81,0   71,3 70,4 77,9 77,0 75,6 74,4
Svelvik 42   56,5   78,4   68,7 71,0 66,2 73,2 69,2 69,0
Tvedestrand 34   68,0   70,0   63,5 62,0 69,0 81,0 73,0 69,5
Tønsberg 76   49,9   57,7   63,8 61,4 63,8 61,9 66,0 60,6
Ulefoss 37   43,4   64,7   57,5 56,9 62,0 55,3 65,1 58,6
Vennesla 30   45,0   53,0   59,0 61,9 70,0 65,5 59,1

Årsbeste: 65.6 %
Frammøtet i januar er det beste månedsresultatet vi har oppnådd
så langt i dette rotaryåret.  For distrikt 2290 som helhet var det
65,6 prosent frammøte.  Samlet for hele rotaryåret runder vi nå 59
prosent - og fortsetter den gode utviklingen har sekretær Tor Suhrke
godt håp om å kunne ta fram 60-tallet neste måned.

Ellers er «pallen» inntatt av de samme tre klubbene som for en
måned siden. Men mens Kvinesdal nok en gang måtte notere seg
for lavere frammøte, er vestfoldklubbene Stokke, Borre og Nøtterøy
nå virkelig i siget.  Nøtterøy kommer sterkt.  I januar hadde de 69
medlemmene i gjennomsnitt over 82 % frammøte.  Det er verdt å
merke seg!  I øyeblikket tegner det til å bli en ren vestfoldfinale om
frammøtetronen dersom ikke klubbene i Agder-fylkene og Telemark
skjerper seg meget sterkt. Stokke og Nøtterøy var også på topp i
fjor - så kanskje flere av oss skulle ta en tur innom for å lære hvor-
dan en skal få folk til å trives i klubben?



avstand sp ller ngen rolle for oss.
(Undertegnede kjørte 2006 km

-Dette var bare helt rått, utbrøt en overrasket, glad og rørt Magne Dale da
han under Skien Rotary klubbs 75 års jubileum ble utnevnt til Paul Harris
Fellow.  Turbo-president Magne har i sitt presidentår forvandlet distriktets
eldste klubb til en av de aller mest vitale.  Klubben har en rekke prosjek-
ter på gang - og Magne selv er nå stadig på besøk i andre klubber for å
innvie dem i sine hemmeligheter.  Under Magne Dales ledelse har Skien
Rotary klubb blomstret til, og all aktiviteten har styrket kameratskapet.
Den dekorerte presidenten hadde knapt kommet seg over «sjokket» da
hans forgjenger som president, Leif Ragnar Thoresen,  røpet hemmligheten
bak Magne Dales suksess: -Du skryter av oss når vi har gjort en jobb,
Magne, og det varmer og inspirerer til økt innsats, sa Thoresen.

En glad og rørt president i Skien RK, Magne Dale (t.v.) ble overrakt
bevisene på at han er en Paul Harris Fellow av klubbkamerat og PHF
Øystein Køhn og guvernør Edrund Olaisen.

PHF til Skien RKs
turbo-president

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 Internatio-
nal.

Status
halvveis
Medlemmer i distriktet:  2152
Antall kvinner:  152
Klubber uten  kvinner   14
Klubber som tar opp
første kvinne i  2001     5

Mere til RF -
og flere PHF
Innbetalingene til Rotary Foun-
dation tar seg opp blant klubbene
i D 2290, kan guvernøren fortelle
Flere klubber ”henter ut disponi-
ble midler” til Paul Harris og  eget
prosjektarbeide, og det er flott
at vi ser de mulighetene som lig-
ger i organisasjonen.

I nær fremtid er det  spen-
nende intercitymøter med
sterke foredragsholdere i
distriktet. Onsdag 21. fe-
bruar besøker Thorvald Stol-
tenberg Skien RK, og i
Arendal  kommer  bl.a. Jahn
Otto Johansen 19. mars.
Møtene fortjener fulle hus!!!

Thorvald og
Jahn Otto

Hvor er
golferne?
Historiens første 2290-mes-
terskap i golf blir arrangert i
Kvinesdal 16. juni. Det er en
av  distrikt 2290s minste klub-
ber, Kvinesdal, som innbyr til
historiske slag  i en av Nor-
ges vakreste golfparker. Men
nå haster det med påmeldin-
gene.  Guvernør Edrund tar
imot på e-post, fax, brev og
telefon!

- Kragerø Rk har samlet inn et pent «lass» til Brilleaksjonen?
- Farsund Rk har tatt opp klubbens første kvinnelige medlemmer?
- Skien Rk har  tre fulltegnede internett-kurs? Ett er foreløbig ferdig
- GSE-uttatte Karin Farstad jobber i Securitas. (feil i forrige nr)

Har du hørt at...?


