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HVA MED
FAMILIE-
SELSKAP?

Guvernøren er en mann eller
kvinne som har vært rotaryaner i
minst 7 år, og som har tjenestegjort
et fullt år som president. Guvernø-
ren bør være utadvendt, ha organi-
satoriske evner, god helse og ut-
holdenhet. Guvernørjobben er ut-
fordrende og krevende, samtidig
som den er givende og meget in-
teressant. Det regnes som et akti-
vum for en klubb å ha en guvernør
i sin midte. Det bringer klubben i
nærmere kontakt med distriktet og
Rotary International.

Siste frist for
guvernør-
kandidater
Rotaryklubbene i distrikt 2290 har
foreløpig ikke stått i kø for å lan-
sere guvernør-kandidater for
2003/2004.  Nå haster det med å
melde inn kandidatene, for 1. april
går fristen ut!

Kjære medrotaryanere!
Det er godt å ha familie. Noen å høre sammen med, noen med felles
bakgrunn og svært ofte ens holdninger i viktige spørsmål.
I  Rotary har vi også familie, med de samme verdier og mange av de
samme mål.
HAR KLUBBEN NOEN GANG INVITERT TIL FAMILIE-
SELSKAP?
Jeg snakker om Inner Wheel og Rotaract. Hvis Rotary er grunn-
stammen, er begge disse grener på treet. De siste ukene har jeg hatt
gleden av å delta i flere ”familiesamlinger”, og jeg sitter igjen med
en følelse av at her har Rotary mye ugjort.
Vi  har et klart ansvar for Rotaract – de er kanskje framtidens
rotaryanere. 12. til 18. mars er det Rotaracts uke, og jeg anmoder
klubbene om å invitere til rotarymøter og selv delta på Rotaracts
møter. Støtt de få klubbene som er i distriktet, og se om det ikke er
mulighet til å starte opp igjen de  klubbene som har lagt inn årene.
Det er i dag bare 15 aktive rotaractklubber igjen i landet!
Vi kan samarbeide med Inner Wheel på en rekke områder. Jeg føler
at situasjonen etter kvinners inntreden i Rotary nå er stabilisert, og at
vi etter 12 år er to selvstendige organisasjoner - med felles opphav -
som har mange områder vi kan og bør samarbeide på.
Ungdomsutveksling, vertskap ved ulike anledninger, felles prosjek-
ter i inn og utland i tillegg til deltakelse på noen  av hverandres mø-
ter. Som i familiesammenheng ellers: Vi skal ikke tråkke dørene ned
hos hverandre, men det er helt avgjørende for alle tre organisasjoner
at vi har et godt og nært  samarbeide og gjør noe konkret for å holde
gode familietradisjoner i hevd.

Lykke til med  familieselskap!

Vennlig hilsen
Edrund

Samarbeidsforumet mellom de
sju rotarydistriktene i Norge, Norsk
Rotary Forum - eller NORFO - er
nå formelt godkjent av RI.  Les
mer om NORFO i siste nummer
av Rotary Norden, side 29!

NORFO
godkjent



-Norway is
the place
for me!
Risør Rotary klubb har hatt
utvekslingsstudent fra Australia
- og klubben har utvilsomt gjort
en god vertsjobb.  Les bare hva
utvekslingsstudent Margot
Broadfoot skriver:

Dear Rotary club and members
I just received your email and
was so delighted. It has been
almost 9 weeks since I left  Nor-
way and headed home to Aust-
ralia and the warm summer
weather. It doesn’t matter how
warm and beautiful my country
may seem to you all because it’s
people that make a place warm
and  beautiful. Norway is this
place for me. I loved my year in
Risor and I am terribly
saddened that it is over, forever.
I have started school and find the
work-load demanding. I loved
the school life in Norway, it was
so much more relaxed and I
loved the freedom I had there.
Unlike my school where
everything is hard and the
teachers becoming more and
more strict as each year passes
by.
We have had a lot of rain over
the last couple of days and in
some of Taree’s neighbouring
towns there has been looing.
The floods have been serious
and of heights of up to 8 metres
above river level. My house was
fine and Taree had it better off
than most other towns, so we
are very lucky that we didn’t get
affected unlike many other fami-
lies.
Summer is officially over but we
have still been getting
temperatures of over 30
degrees everyday so far. I look
forward to winter, if you could
even call an Australian winter, a
real winter !

Hilsen fra Margot
Ha det bra

En god start på nytt rotaryår
Det letter jobben for alle som skal ha verv i klubben neste år å være med på
opplærings- og inspirasjonssamlingene PETS og distriktssamlingen. I år skjer
alt i samme samling - og klubbene bør sende flest mulig av sine tillitsvalgte på
disse møtene, mener påtroppende guvernør, Anders Skipenes. Spesielt viktig
er det at klubbenes IT-ansvarlige kommer. 20. - 21. april er det samling i
Mandal, 4. og 5. mai er det tilsvarende samling i Skien.  Klubbene har fått
program - og innmeldingsfristen går ut ganske snart.

Kvinesdal Rk har så langt opplevd skuffende liten interesse for sin golf-turne-
ring - og arrangementet henger nå i en tynn tråd dersom ikke flere melder seg
til guvernøren.  NM i golf 2001 for rotaryanere er dessuten avlyst. Arrangør
Ørskog Rk beklager at den ikke  har klart å få kostnadsnivået ned på et aksep-
tabelt nivå - og derfor tør den ikke sette igang med arrangementet.  Derimot
oppfordrer den flest mulig rotaryanere om å melde seg på i det 31. Nordiske
Rotary Golfmesterskap.  Det går av stabelen fra 9. - 11. august på Elverum og
Sorknes. Kontaktperson er Jarl Rasmussen. E-postadr: jarl-ra@online.no

Gi ungdommen en mulighet!
Rotary har en mengde tilbud til ungdom som vil ut å treffe annen ungdom
under andre himmelstrøk.  Normalt er oppholdet gratis.  På de fleste
sommerleirer, turer og camps blir det snakket engelsk.  Stein Graf fra
Youth Exchange - Multidistrict Norway har sendt beskjed om mulighetene
til alle klubber.  Søknadsfristene varierer - men det haster å få positive
ungdommer interessert i å dra ut!  Alle søkere må kontakte Stein Graf på
tlf 33 32 57 26 - eller e-post: stein_graf@hotmail.com

 Kvinnene på frammarsj
Over 70 prosent av klubbene i distriktet vårt har nå kvinnelige medlemmer.
Bare siden nyttår har to klubber avsluttet epoken som rene «gutteklubber».
Farsund var først ute i år med kvinner på laget, og 5. mars fikk Kragerø Rk
sine første kvinnelige medlemmer.  Klubbene som har fått kvinnelige med-
lemmer merker at det har ført til en vitalisering av klubben, og de har fått
riktigere yrkesmessig sammensetning.  Men fortsatt mangler 13 klubber
kvinnelige medlemmer - og det er ingen statistikk å være stolt av.

Verdenspresidenten kommer!
Neste års verdenspresident, Richard King fra USA, kommer til distrikt-
samlingen i Bergen i mai.  Det blir først og fremst rotaryanere i distrikt 2250
som får anledning til å møte den nye verdenspresidenten. Han har valgt
«Mankind is our business» som sitt valgspråk.  Men den nye verdens-
presidenten skal ikke bare møte vestlendinger mens han er i Norge - vår
guvernør Edrund vil også være på plass for å treffe ham.

«Flaggermusen» med rotary-rabatt
Den Norske Opera tilbyr rotaryanere 35 % rabatt når operaen på forsom-
meren spiller Johann Strauss d.y.s fornøyelige operette «Flaggermusen» i
Oslo. Den er satt opp fra 30/5 til 15/6.Oppgi ved bestilling at du er medlem
av Rotary.  Billettbestilling: 815 444 88.  E-mail: salg@norskopera.no
Faks: 2331 5210. Alle presidentene har fått nærmere informasjon om tilbudet

 Bare nordisk for rotary-golfere?



Distrikt 2290
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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

Klubb                     Medl  Jul    Aug   Sep Okt   Nov   Des   Jan     Feb    Gj.sn.
Arendal 52   20,0   55,0   56,0 57,0   57,0   45,0   68,0   61,0     52,3
Borre 28   64,7   75,0   65,0 72,0   69,0   70,0   78,0   69,0     70,3
Brevik 52   45,0   54,0   57,0 51,4   53,9   49,3   60,4   64,0     54,4
Bø 34      52,0   46,0 71,0   62,0   75,0   59,9   54,0     60,0
Farsund 55   55,0   66,5   69,9 61,8   72,2   59,1   71,8   55,3     64,0
Flekkefjord 63      58,0   73,0 57,0   69,0   63,0   69,5   59,6     64,2
Færder 34   31,7   69,0   65,6 63,7   65,1   65,7   69,9   62,9     61,7
Gimsøy 45      53,0   51,0 49,0   53,0   52,0   54,0   44,0     50,9
Grenland 27   35,0   47,0   48,0 48,2   46,0   47,6   58,5   46,0     47,0
Grimstad 59   29,0   39,0   70,0 56,0   70,0   55,0   70,0   68,0     57,1
Grøm 40   49,0   62,0   67,0 62,0   55,0   56,5   53,4   50,0     56,9
Holmestrand 52   44,7   71,1   71,2 72,3   63,5   80,1   74,5   64,4     66,9
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   64,8     60,7
Kongsgaard 56   28,2   50,5   50,5 65,7   80,0   63,7   61,6   65,6     58,2
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   72,3     55,3
Kristiansand Vest 43      62,7   65,9 59,2   55,4   64,5   66,8   57,5     61,7
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   54,0     72,1
Langesund 34   37,0   54,0   54,6 37,3   46,9   55,9   54,1   39,0     47,4
Larvik 60   61,8   64,6   67,0 67,3   69,3   62,5   58,8   62,5     64,2
Larvik Øst 36   59,0   45,0   51,0           59,3   57,0   42,0   52,0     52,2
Lillesand 38   44,4   45,0   60,2 64,5   67,5   72,5   73,5   72,5     62,5
Lyngdal 33   35,0   47,5   48,0 58,0   47,0   48,0   65,0   63,0     51,4
Lågendalen 22           63,6   63,6   67,3   63,6     64,5
Mandal 74   37,0   43,0   69,0 73,0   68,0   66,0   72,0   75,0     62,9
Nedenes 48   52,0   58,0   68,0 62,0   68,3   68,0   70,0   59,0     63,2
Notodden 58     8,0   55,6   52,3 62,7   58,3   51,8   48,1               48,1
Nøtterøy 69   64,5   72,8   73,5 69,5   74,3   74,2   82,2   76,2     73,4
Porsgrunn 69   30,7   55,4   49,6 51,5   58,1   55,7   65,7   58,2     53,1
Risør 51   58,3   60,6   51,3 56,5   59,6   58,2   75,2   66,2     60,7
Rjukan 13   37,0   38,5   40,4 34,0   34,7   43,7   38,1   29,0     37,0
Sande 41   50,8   71,4   70,3 69,9   75,7   72,1   73,4   63,7     68,4
Sandefjord 71   33,7   48,6   54,2 54,2   52,2   55,0   58,7   46,4     50,4
Sandefjord Øst 59   44,5   65,4   65,4 68,8   59,9   69,3   69,8   49,7     61,6
Sem 60   50,0   59,0   63,1 52,7   60,2   61,5   65,5   63,9     59,5
Skien 63   54,8   62,2   69,9 52,7   69,8   75,3   63,5   72,0     65,0
Skien Vest 36   14,3   51,4   54,3 45,0   67,6   51,0   55,0   49,3     48,5
Stavern 38   47,9   57,2   57,9 58,5   59,5   60,9   57,5   59,2     57,3
Stokke 57   67,9   81,0   71,3 70,4   77,9   77,0   75,6   71,9     74,1
Svelvik 42   56,5   78,4   68,7 71,0   66,2   73,2   69,2   73,4     69,6
Tvedestrand 34   68,0   70,0   63,5 62,0   69,0   81,0   73,0   70,0     69,6
Tønsberg 76   49,9   57,7   63,8 61,4   63,8   61,9   66,0   59,6     60,5
Ulefoss 37   43,4   64,7   57,5 56,9   62,0   55,3   65,1   63,3     59,2
Vennesla 30   45,0   53,0   59,0 61,9   70,0   65,5   59,1               59,1

Formsvikt under veis?

Følg GSE-teamet på nett
GSE-teamet som reiser til Sør-Korea 1. april er godt forberedt, og det vil
sørge for at vi her hjemme får glimt inn i deres opplevelser.  Teamet har med
seg kommunikasjonsutstyr, og vil legge ut både egne presentasjoner og bil-
der og beretninger om hva det opplever underveis.  Klikk deg inn på distriktets
hjemmeside - www.rotary.no/d2290.  Under Ungdomsutveksling vil du kunne
følge med på hvordan våre fem utsendte har det i den måneden de er i Sør-
Korea på group study exchange i rotaryregi.

Så måtte høstens og vinterens suverene frammøte-leder, Kvinesdal Rotary
klubb, vike plassen på seierspallen.  Et meget godt, men likevel sviktende
frammøte, gjør at Kvinesdal nå er på tredje plass, mens Stokke og Nøtterøy
har inntatt de to fremste plassene på frammøtestatistikken.  For distrikt
2290 gikk det totale frammøtet litt tilbake i februar i forhold til de meget
gode tallene i januar.  Likevel er det ingen grunn til å slappe av fra rotary-
arbeidet.  For erfaringen viser at det er de som engasjerer seg mest som
har den største gleden av rotary-medlemskapet.  For den aktive rotaryaner
er det altså mer å hente!



«Stinn brakke»
med Thorvald
Rotarysalen i Skien var stapp-
full da Skien Rk innbød til inter-
citymøte med Thorvald Stol-
tenberg som taler.  Etter et yr-
kesliv i fredens tjeneste mente
Stoltenberg at vi nå er i en his-
torisk og unik situasjon i Eu-
ropa:  Den kalde krigen er slutt,
det bygges allianser regionalt,
og mulighetene til å bevare fre-
den uten å true med våpen er
større enn noen gang i vår del
av verden, sa Stoltenberg i sitt
eneste Rotary-foredrag i år.

Intercitymøte for
130 i Arendal

Trivelig med

torsk i sør-vest
Lyngdal Rk, Farsund Rk og Kvi-
nesdal Rk har hatt felles torske-
fest med 50 deltakere.  -Torgny
og Ellen Farbrot gav oss en fin
konsert med viser fra bl.a.
Bellman, og allsangen ga en fin
stemning, heter det i en begeis-
tret rapport fra sør. -Det var bare
lovord å høre, og flere mente
dette burde bli en tradisjon. Og
hvorfor ikke, det var virkelig
moro, skriver president Arvid
Fidjeland i Lyngdal Rk.

En lydhør og spørrelysten for-
samling på 130 rotaryanere var
på plass på intercitymøtet i Aren-
dal da Jahn Otto Johansen  teg-
net et bilde av den internasjonale
situasjonen i foredraget «Ny tid-
nye utfordringer».  Johansens
analyse ble fulgt opp av fylkes-
mann Hjalmar Sunde, som tok
for seg det militæres  framtid i
Norge. Møtet ble en «mange-
stjerners» opplevelse for de 130
som var møtt fram, og klar suk-
sess for arrangør Arendal Rk og
Nedenes Rk

Kristiansand Rk rundet 70
Den nest eldte klubben i distriktet, Kristiansand Rotary klubb - hadde en
stilfull og flott fest i forbindelse med 70-års jubiléet.  Helge Terland fremførtet
sin velformulerte prolog, og president Ove Torbjørn Aanesen filosoferte over
hva som er skjedd på de 70 årene klubben har eksistert. - Teknologien har gitt
oss enorme fremskritt på velstandsiden - men hvorfor er vi ikke kommet lenger
på den humanitære  siden? spurte han, og nevnte alle de menneskene som
lider og dør av sult, krig og sykdommer.   Gjennom Rotarys nøytralitet og
internasjonale nettverk  har vi muligheten til å gjøre noe med denne skjev-
heten, til å bygge på hverandres kunnskaper for å ta humanitære løft som
monner, sa Aanesen.  Kveldens hovedtaler var fylkesmann Ann-Kristin Ol-
sen, som selv har vært utvekslingsstudent.  «Ut vil jeg, ut!» hadde hun kalt
sitt  tankevekkende foredrag, og hun oppsummerte situasjonen i verden på
denne måten: Verden er en landsby med 100 innbyggere.  Av disse er  57
asiater, 21 er europeere, 14 er amerikanere, 8 er afrikanere.  Det er 70 fargede og
30 hvite.  70 er analfabeter.  30 er kristne, 70 er ikke-kristne. 50 % av all eiendom
er eid av 6 personer - fra USA. 50 er underernært, 80 lever i dårlige boliger - og
en person har høyere utdanning.

Velkommen Lågendalen Rk!

Et langvarig svangerskap er over.
Tre år etter at de første ni startet
arbeidet med å få en egen rotary-
klubb i Lardal og Hvarnes-området
er Lågendalen Rotary klubb nå et
fullverdig medlem av rotaryfamilien
- og distrikt 2290 har fått sin 46
klubb.
 Lørdag 3. mars fikk klubben sitt
chaterbrev.  Fem av de 22 charter-
medlemmene er kvinner - og alle
hører hjemme i Lardal og Hvarnes.
Under den høytidelige chartringen

 ga guvernør Edrund Olaisen alle de
22 et rotary-motto  med på veien.
Hva var vel mer naturlig enn at pri-
mus motor bak den nye klubben,
Christer Bugge, fikk høre at «You
are the key», og at president Egil
Hem fikk oppfordringen: «Create
awareness, take action!».  Det er
Larvik Rotary klubb som er fadder
til Lågendalen Rk - og den nye klub-
ben vil gjerne ha besøk når den har
møte på Lardal barneskole på
onsdagskveldene.

PHF til strålende rotaryanere
Da Kristiansand Rk feiret sin 70-års dag ble to ildsjeler utnevnt til Paul Harris
Fellow.  Kjell Arne Grøttum fra Kristiansand Rk og Alfred Hauge fra Kongs-
gård Rk har begge kjempet en utrettelig kamp for at kreftpasienter skal slippe
å reise til Oslo, men heller kunne få strålebehandling i Kristiansand.  De har
stått på dag og natt, argumentert, samlet inn penger, og kjørt saken politisk.
En uke før jubileet i Kristiansand Rk nådde de målet, og helseministeren var i
Kristiansand for å innvie den nye strålingsenheten.   Under jubileumsfesten
ble de behørig feiret for sin bokstavelig talt strålende innsats.


