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Kjære medrotaryanere!

Det er ikke slik at tiden går – tiden KOMMER. Likevel må jeg inn-
rømme at akkurat nå føles det som om tiden verken kommer eller
går – den FLYR. Vi nærmer oss vår og sommer, og med det kommer
også et nytt rotaryår. Denne delen av året er alltid litt vanskelig. Vi
skal være aktive og fullføre arbeidet i de komitéer og den funksjon vi
har dette året, samtidig som vi går inn i nye roller fra 1.juli.
Vårt rotaryliv er som et stafettløp, og vekslingen er alltid avgjørende
for sluttresultatet.
Jeg håper og tror at alle har kommet godt i gang med planer for neste
år, samtidig som nødvendig fokus blir satt på innspurten for dette
året.
En gladmelding kom inn forleden dag: Sandefjord RK  har tidligere
sendt et pent bidrag til The Rotary Foundation, men nå sendte de et
ekstra beløp for å nå opp til 15 US $ pr medlem, slik distriktets mål-
setting er. Hatten av for Sandefjord og alle klubber og enkelt-
medlemmer som forstår hvor viktig det er at vi bidrar til å bygge opp
Rotaryfondet, for i neste omgang å hente ut midler til prosjekter. Når
dere nå planlegger neste år, så ta med viktige ting som student-
utveksling og RF-bidrag.
Vi får antakelig RYLA-seminar, og det bør være en kjernesak for
oss alle at vi bidrar til utdanning og støtte til morgendagens ledere. Vi
trenger, kanskje mer enn noen gang før, gode ledere, mennesker som
på ulike områder går foran og viser vei. Mennesker  som ”i sitt yr-
kes- og privatliv etterlever Rotarys høye etiske verdinormer”. Delta-
kelse på RYLA-seminar kan gi verdifulle impulser i riktig retning.
Våren, forhåpentlig med sol og varme, er like om hjørnet. Gled deg
over den flotte tiden vi går inn i.

Småhutrende aprilhilsen fra
Edrund

Alle sekretærer må huske på å sende
rapport over nye medlemmer i tids-
rommet  1.1 til 1.4.
Rapporten skal sendes Zürich med
kopi til guvernøren. Alle  klubbene har
fått tilsendt rapporten direkte fra Zü-
rich, så det er  bare å fylle ut og retur-
nere.
Husk at rapporten skal sendes selv
om det ikke har vært tilgang av med-
lemmer. Da skal det stå 0 - null - men
rapporten må sendes!

Husk tall
til Zürich!

Komitéledere
bør komme!
Første helg i mai er det PETS og
distriktsamling i Skien.  Komité-
ledere som ikke alt har vært på
samlingen i Mandal bør møte, opp-
fordrer påtroppende guvernør An-
ders på side 2.

Fremtiden
kommer
fort!

Langesund RK
vokser med seks
På en måned er Langesund RK
vokst fra 34 til 40 medlemmer. Øk-
ningen kommer etter bevisst ver-
ving, forteller sekretær Ruth Ryste.
Fire menn og to kvinner  i alderen
fra 33 til 58 år er blitt medlemmer.
Yrkesmessig spenner de fra
ligningsvesen til idrett, fra IT til po-
liti og industri.  -Vi gleder oss til å
høre ego-foredragene deres - og til
å bli kjent med dem, sier Ruth
Ryste.



Mange aktive internettbrukere
i Rotary har de siste månedene
blitt utsatt for virus-angrep.  De
fleste fattet mistanke da de så
at gamle meldinger dukket opp
på ny - men noen åpnet  ved-
leggene, og dermed ble mas-
kinene deres rammet av viruset
Navidad.exe. Heldigvis er dette
ikke et virus som gjør uoppret-
telig skade.  På internett finner
du til og med oppskrift på hvor-
dan du skal bli kvitt det.  Gå
inn på http://www.symantec.
com/avcenter/venc/data/
w32.navidad.html for mer info
om viruset og hvordan det kan
fjernes fra maskinen.
Vær oppmerksom på at der-
som din PC er infisert, har viru-
set sannsynligvis  blitt distribu-
ert til samtlige som ligger i
adresseregisteret til e-post-
leseren din. («The worm uses
MAPI to send mail and works
with any MAPI-compliant email
client, including Microsoft
Outlook. The worm checks for
all messages in your Inbox and
replies to those messages that
have one attachment. The reply
consists of the same subject
line and body, but contains the
worm attached as
NAVIDAD.EXE»).
Det forklarer selvsagt det  store
antallet mailer med temmelig li-
kelydende tekst som har blitt
distribuert i Rotary-miljøet de
siste månedene.

Virus-
angrep
i Rotary

Spennende D 2290-
prosjekter i flere land
Det skjer spennende ting på prosjektfronten. Distriktet har søkna-
der inne på matching grant i Kenya,  på Filippinene og støtter Lan-
gesund RKs prosjekt i Latvia. I tillegg støtter distriktet i år et prosjekt
for ”lav-kost-hus” i India. Det er enkle boliger for hjemløse. Det er
også avsatt av distriktets DDF midler til det verdensomspennende
arbeidet som i år legges ned for å avverge blindhet og hjelpe svak-
synte til et bedre liv. Mange klubber har støttet dette prosjektet ved
å samle inn briller.

Kenya og Filippinene..
Mange kjenner  til det arbeidet Jan Kristensen fra Porsgrunn driver
blant gatebarn i Kenya.  Der er det to ulike prosjekter for samme
skole.  Jan Kristensen har gitt mange gatebarn håp om et bedre liv,
og kunnskap er avgjørende for at de skal komme seg bort fra gaten.
Skolen ligger utenfor allfarvei, og de er avhengige av bil. Ett pro-
sjekt er innkjøp av en bil, og det andre er et borehull slik at de kan få
vann på skolen.  Rachel Trovis arbeide i Manila er også  kjent langt
utenfor Grenlandsområdet. For hennes ”Ma-ma children centre of
Norway” går prosjektet ut på å skaffe lærebøker og undervisnings-
materiell til det mangefoldige arbeidet hun driver i Manila.

Langesund-prosjekt i Latvia
Langesund RK har som eneste klubb i år søkt om midler til et pro-
sjekt, men til gjengjeld ble det både spennende og stort. Ett av klub-
bens medlemmer har i mange år vært engasjert i sykepleieopplæring
i Latvia. Nå skal Rotary bidra med bl.a. materiell,  faglitteratur, data-
og videoutstyr til denne opplæringen.
Klubben startet med et beløp, vennskapsklubben Arkipelag Västervik
RK i Sverige gikk inn med penger, distrikt 2290 støttet opp, og så
kom det en uventet forespørsel fra en guvernør i India. Hans distrikt,
D 3250, har som mål å støtte et prosjekt i hver verdensdel!! Hans
bidrag var svært god støtte, og så vet vi alle at RI dobler det innsam-
lede beløp. Riga RK bistår i Latvia.
Det endte opp som et stort prosjekt, med mange parter involvert, og
det er nettopp slik at prosjekt skal være. Samarbeide over grensene
for å gagne andre.

Flere klubber har planer..
Søknadsfristen for matching grants gikk ut 31.mars, og vi er spent
på om søknadene våre blir innvilget, sier en spent guvernør Edrund.
Flere klubber har fortalt om planlagte prosjekter neste år, og flere
ønsker å støtte arbeide som nordmenn driver rundt omkring i ver-
den. Tanzania, Kenya og India er nevnt som mulige prosjektområder
neste år. I tillegg har  flere klubber kontakter i Baltikum og ønsker å
bidra til en positiv utvikling der.
Mye spennende er med andre ord på gang! Ekstra fint er det at når
vi betaler inn til The Rotary Foundation vet vi at vi kan hente ut igjen
med solid rente. Vi oppnår samarbeide over grensene; bekjentskap
som ofte utvikler seg til vennskap, og av vennskap høster vi fred.

Ny kurs på
dollaren
Fra 1. mai er det fastsatt ny
dollarkurs for rotary-penger
som skal veksles fra eller til
norske kroner.  Fra 1. mai
er dollarkursen 9,25.



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

Klubb               Medl Mars Gj.sn.
Arendal 52      54,0   52,4
Borre 28 68,0 70,1
Brevik 54 53,2 54,2
Bø 34 54,0 59,2
Farsund 55 60,0 63,5
Flekkefjord 63 63,9 64,1
Færder 34 65,4 62,1
Gimsøy 45 48,0 50,5
Grenland 27 49,5 47,3
Grimstad 59 55,0 56,9
Grøm 41 57,7 57,0
Holmestrand 52 76,9 68,0
Horten 48 63,2
Jarlsberg 55 58,7 60,4
Kongsgaard 59 42,4 56,5
Kragerø 38 61,8 53,9
Kristiansand 75 55,3
Kristiansand V. 43 64,2 62,0
Kristiansand Øst 42 44,0 48,1
Kvinesdal 17 54,3 70,2
Langesund 40 55,8 48,3
Larvik 60 48,0 62,4
Larvik Øst 36 48,0 51,7
Lillesand 38 69,5 63,3

Medlemshopp i Langesund
- frammøtet best i Stokke

Klubb               Medl Mars Gj.sn.
Lyngdal 33 58,0 52,5
Lågendalen 22 68,2 65,3
Mandal 74 72,0 63,9
Nedenes 48 65,0 63,4
Notodden 58 55,7 49,4
Nøtterøy 69 70,6 73,1
Porsgrunn 69 50,2 52,5
Risør 51 56,6 60,3
Rjukan 13 37,0
Sande 41 75,0 69,1
Sandefjord 70 57,3 51,1
Sandefjord Øst 59 74,5 63,0
Sem 60 63,0 59,9
Skien 63 71,9 65,8
Skien Vest 38 48,7 48,5
Stavern 38 62,6 57,9
Stokke 57 73,9 74,1
Svelvik 42 75,1 70,2
Tvedestrand 34 69,6
Tønsberg 75 62,5 60,7
Ulefoss 37 63,3 59,7
Vennesla 30 61,8 60,0

Veiet gj.sn. 60,7 59,3

Siste måned har ikke gitt de store utslagene på statistikken - bortsett fra i
Langesund RK.  Der er det tatt opp seks nye medlemmer (Se også side 1).
Stokke RK holder fortsatt frammøte-toppen med Nøtterøy på 2. plass.  Men
nå tetner kampen om bronseplassen til. Svelvik leverer stadig bedre tall,
mens pilen peker nedover for Borre - og i enda sterkere grad for Kvinesdal.
Alle tre har vel 70 % frammøte så langt i år.  Innspurten blir ulidelig spen-
nende: Den som har best innpisker  sikrer seg den siste «pall-plassen»!

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. Den før-
ste samlingen er alt avviklet i Mandal - og mange reiste derfra med en god
porsjon inspirasjon for det arbeidet de skal ta fatt på.
Det er viktig at alle komitéledere deltar på disse samlingene - og etternølerne
har fortsatt en sjanse! Samlingen i Skien første helg i mai har rom for etter-
nølere. I år skjer alt i samme samling - og klubbene bør sende flest mulig av
sine tillitsvalgte på disse møtene, mener påtroppende guvernør, Anders Ski-
penes. Spesielt viktig er det at klubbenes IT-ansvarlige kommer.

Innen sommeren vil 1/3 av klubbene i distrikt 2290 ha egen hjemmeside på
Internett.  -I dag har 13 klubber egne sider - og om ett år satser vi på at alle
de 46 klubbene våre har egen hjemmeside,  sier IT-ansvarlig Per Magne
Berget. Ferskest på nettet er Tønsberg Rotary Klubb.  Klubbens måneds-
brev kan du lese på http://www.rotary.no/tonsberg/.

13 klubber har hjemmeside



Hurra for
Gimsøy RK
-Gimsøy Rotary Klubb vil i år
gjenoppta en tradisjon som har
ligget i dvale noen år. Vårt
klubblokale vil være åpent på
nasjonaldagen etter barne-
toget.
Vi ønsker rotarymedlemmer
med familie hjertelig velkom-
men til en hyggelig prat, samt
kaffe, bløtekake m.m., og hå-
per mange finner veien til oss,
skriver sekretær Bjørn
Wendelborg i en hyggelig in-
vitasjon til de andre klubbene
i Skien.

- Vi begynner nå å føle at vi har vært en måned i Korea. Høyt tempo
og relativt lite søvn. Stramt program alle dager. Vi får enormt god
behandling og føler vi lever som grever!  Våre vertskaper tar godt
vare på oss, skriver GSE-teamet vårt på e-post fra Korea.

Vi spiser stort sett tradisjonell koreansk og asiatisk mat. Heldigvis
må jeg si at vi ikke vet hva vi spiser bestandig!!! Vi vet at vi har
spist tang og tare, blekksprut, anemoner, maneter og andre mer-
kelige ting. I tillegg er det stort fokus på ulike typer brennevin
primært laget av ris på ulike måter. Det skåles i hytt og pine!!! Vi
er enige oss imellom, at så lenge maten ikke rører på seg, tar vi
sjansen! Brennevinet har vi funnet ut antageligvis tar knekken på
evt. uhumskheter.
Vi opplever også det å være ”hvite” og lyshårete som spesielt.
Barn hilser på oss på gata og ler og fniser. Noen kommer bort og
vil ta på oss og kjenne på håret på armene (Koreanere har ikke
hår på armene). Peter på 6 år hos vertsfamilien vår var stadig
borte og skulle kjenne på barten min og syntes dette var veldig
rart siden koreanere har veldig mykt hår. Mange ønsker at vi skal
være med på bilder slik at de får dette med på bildet. Skikkelig
morsomt.

5. april var treplantingens dag.  Under en seremoni ble det plantet et tre
til ære for GSE-teamet og Rotary - og et flott skilt beskriver hendelsen
og GSE-teamets besøk.

Mottatt som grever i Korea

Rapportene fra de fire utvalgte fra D 2290 som er på Group Study
Exchange i Korea kan du lese på distriktes hjemmeside. Men la
oss også her ta med litt mer av hva de skriver:

Kjempehyggelige folk å reise sammen med og vi har funnet en
god tone. Teamleder Gunnar Oftedahl gjør en kjempejobb og er
dyktig.  Du kan lese mer om turen ved å gå inn på hjemmesiden
vår: www.rotary.no/d2290 - og klikke deg inn på Ungdoms-
utveksling.

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 mulighe-
tene til alle klubber.  Søknadsfristene varierer - men det haster å få posi-
tive 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

PHF til Risørs
Kåre Kirkebø

      

Under en festlig tilstelning i Ri-
sør Rotary klubb ble Kåre
Kirkebø utnevnt til Paul Harris
Fellow. -Du har betydd, og be-
tyr fortsatt mye for klubben. Det
er aldri noe negativt å høre fra
deg, sa president Jan-Einar Hen-
riksen i  sin tale til ham.  -Du er et
typisk ja-menneske, alltid posi-
tiv og stiller opp enten det er un-
der St.hans bålbygging, avvik-
ling av peismøter eller ordinære
møter. Vi i Risør Rotary klubb
setter stor pris på deg som med-
lem, og det ønsker vi altså å vise
i dag ved å tildele deg Paul Har-
ris diplom, medaljen og jakke-
merket, sa presidenten - og fikk
full tilslutning fra de over 80
medlemmene og ledsagerne på
festen.


