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· Ikke gjennomført endring i
distriktsorganisasjonen

· Ikke nådd målsetting  ang. innbe-
taling til Rotary Foundation

· Treghet i rapportering  og innbe-
taling

· Fremdeles noen svært få  klubber
som diskuterer OM kvinner skal
inn

· Ikke gjennomført RYLA-seminar
MEN:

· En ny klubb  - Lågendalen - char-
tret

· Svak økning i medlemstall (ny år-
bok viser feil tall)

· Klubbmøter i særklasse!!
· Flere klubber med begge kjønn

representert
· Økende interesse for prosjekt-

arbeide
· Mange og  hyggelige jubiléer
· God deltakelse på distrikts-

konferansen
· Klubber som tenker nytt -  på

trygg rotarygrunn
· Sterk IT-satsing – startvanskene

tilbakelagt stadium
· Flere klubber øker internasjonalt

engasjement
· Flerkulturelle klubber
· Kvalitet i klubbarbeidet
· Altfor få, men meget gode inter-

citymøter.
· Viktige endringer på lovrådet
· Distriktet godt representert i in-

ternasjonale fora
· Flere medlemmer som forener

vilje og evne til Rotarys beste
· En liten, sliten bil.
· En takknemlig og fornøyd gu-

vernør (noen kilo tyngre)
med enda sterkere tro på Rotarys
muligheter.

Så er dette rotaryåret ved veis ende.
Høydepunktene har stått i kø,  med chartringen
av Lågendalen Rk som en av de helt store da-
gene. Distriktskonferansen med mange uten-
landske gjester var også et høydepunkt, og det
aller flotteste har vært besøk i klubbene. Jeg håper at vi har fått satt fokus på
Rotary og de mange viktige saker i organisasjonen. Det mangefold vi har med
yrkesspredning er viktig å ta vare på,  og kanskje kan vi i klubbene i en enda
større grad bruke den utrolige kompetansen vi besitter i egne rekker. Sam-
funnsdebatt og fokus på næringslivet hører hjemme i Rotary.
Det er likevel på den internasjonale siden vi har den største utfordringen, og
kanskje også de største muligheter. Klubbene viser økende internasjonalt en-
gasjement. Vi har en stor utfordring med tanke på Rotary Foundation og de
muligheter som ligger der.  Vi må bidra for å kunne hente noe ut igjen, og   håpet
er at alle medlemmene ved selvsyn og gjennom egne erfaringer ser at ”Rotary
makes the difference”. Organisasjonen arbeider på hele spekteret fra å  dekke
primærbehov til å fremme diplomatiske relasjoner gjennom FNs organer.  Ut-
veksling på alle plan er avgjørende for en fredelig utvikling, og jeg takker dere
alle som har utvist ekte rotaryånd på det området, tatt utfordringene på strak
arm og vært rause og gjestfrie i møte med fremmede kulturer. Det er lett å tenke
at ”annerledes” betyr av dårligere  kvalitet, men det betyr jo bare ”annerledes”.
Og Rotary gir oss en flott mulighet til å få større forståelse,  og gjennom
kontakter bidra til en fredelig utvikling.  VI  STARTER  MED  BEKJENTSKAP
– UTVIKLER  VENNSKAP  OG  HØSTER  FRED.
Mange har satt klubbens indre liv i fokus, og valgt ulike veier for å fremme det.
Det viser seg ofte at det er gjennom ulike aktiviteter, på et for klubben riktig
aktivitetsnivå,  at en  muliggjør en positiv utvikling og et fornyet og forsterket
kameratskap. Det er en kontinuerlig prosess, og heldigvis har mange klubber
lykkes med det.
Hjulet ruller videre, og vi skal fortsette med ”Service above self”, gjøre en
innsats for lokalsamfunnet og verden omkring. Det er bra at så mange vil noe
med sitt rotarymedlemskap, og at vi har både entusiasme og humør i klubbene.
Ta godt vare på det!
Fra ” Create awareness – take action ” skal vi videre  og huske på at ”Mankind
is our business!” Distriktet føres videre av en trygg og god hånd. Lykke til,
Anders og neste års team!
Jeg har aldri vært god med avskjeder, så jeg sier i stedet ”på gjensyn” til dere
alle!
Takk for meg!
Hilsen
Edrund

Takk for
et flott år!

Året som gikk
Guvernør Edrund oppsummer året
som er gått med disse stikkordene:



4. juli leverer Edrund Olaisen  stafettpinnen til Anders Skipenes fra Ulefoss Rk.  Det skjer
ved en høytidelig samling i Langesund der bl.a. flere tidligere guvernører vil være tilstede.
Vi ønsker guvernør Anders og hans mannskap lykke til!  Månedblad-redaktør Øystein
Haugen mottar godt klubb-stoff  på e-post adresse: Oystein.Haugen.hae@hydro.com

Fra Edrund - og til Anders....

Snart
papirløst?
Dette året har vært begynnelsen
på slutten for Guvernørens
månedsbrev. Vi er på vei over i
det papirløse brevformatet - og i
løpet av kort tid vil nok måneds-
brevet være avløst av fortlø-
pende guvernør-nyheter på dis-
triktets hjemmeside. D 2290 er det
distriktet i Norge som er kommet
lengst i å distribuere måneds-
brevet via Internett.  Ved å trykke
et fåtall av månedsbrevene har vi
halvert månedsbrev-kostnadene,
og vi har utnyttet muligheten til
raskere og mer effektiv distribu-
sjon.  Riktignok har vi famlet og
strevet en del før vi fant en mal
som var tjenelig - og klubbene har
slitt med å finne en god
distribusjonsrutine.  Men vi er i
gang - og fremtiden byr på uante
muligheter!  Takk til alle som har
bidratt med stoff til måneds-
brevet!

Vennlig  hilsen
Per Simon Mustvedt

Tønsberg Rk feiret 70 år

Lillesand Rotary klubb er en av de klubbene som
virkelig har blomstret opp siste år.  Medlemstallet er
økt fra 36 til 41, og klubben har engasjert seg så sterkt
i lokalsamfunnet at folk i Lillesand for alvor er blitt
oppmerksomme på Rotary.  Med president Arne Tho-
massen (bildet) ved roret har hele klubben engasjert
seg.  Det har vært stor aktivitet og mange prosjekter
- bl.a. har klubben gått i bresjen for å skaffe skolene
PCer, den har støttet prosjekter i Afrika og Romania,
vært aktiv i ungdomsarbeid og som nattravner.  Intern-
ett-kurs for eldre har også stått på programmet.  Sam-
tidig har 50-års jubiléet blitt grundig forberedt.  -Kan-
skje har vi kjørt for tøft, sier Thomassen.  Men vi har
hatt et begivenhetsrikt år der vi har fått synliggjort
Rotary i lokalsamfunnet.  Dessuten har vi hatt et flott
samhold i klubben. Jo, det har vært morsomt å være
president, sier en fornøyd Arne Thomassen.

Kraftig
IT-start

Siste rotaryår har startskuddet gått
for en kommunikasjons-revolusjon
i D 2290. Distriktet har fått sin egen
hjemmeside på Internett- rotary.no/
d2290.  Der er klubbenes møte-
kalender, guvernørens måneds-
brev, og kart hvor en kan klikke seg
inn på hjemmesidene til de 20 klub-
bene som i løpet av året har fått
egen hjemmeside. Distriktsidene
har også vært brukt aktivt da GSE-
teamet i Korea rapporterte hjem.
D 2290 er inne i en meget god ut-
vikling, og guvernøren er svært
godt fornøyd med IT-satsingen.
IT-ansvarlig Per Magne Berget
fortsetter i vervet - og kommende
år er målet at alle klubber i D 2290
skal få sin egen hjemmeside!

Rundt 100 gjester var med på den festlige feiringen av 70-års jubiléet til den største
rotaryklubben i D 2290, Tønsberg Rk.  Klubbens historie forteller om aktivt engasje-
ment gjennom alle år  - med 33800 middager til fattige barn på 1930-tallet, til bistand til
Bymisjonen i jubileumsåret.  På festen ble mangeårig medlem Thor Moen Paul Harris
Fellow, og John Luhr (PHF fra 1991) fikk Rotarys Award of Recognition for sin
omtanke og engasjement for sine medmennesker.  Tønsberg Rk er fadder til fem
rotaryklubber i Vestfold.  Blant de mange som feiret Tønsberg Rks 70-års dag var
guvernør Edrund Olaisen og hennes mann Jan Martin Olaisen (t.v. på bildet), presi-
dent Svein Asplin, Lise Asplin og  Petter Chr. Steenstrup, klubbens hittil siste distrikts-
guvernør.

Aktivt og engasjert år i Lillesand

Sandefjord RK hedret Odd Gleditsch jr
Mr. Jotun personlig, Odd Gleditsch jr, kom til Sandefjord Rk for å holde foredrag om
«Etiske problemer i møte med fremmede kulturer i forretningssammenheng» For sitt
lokale og internasjonale engasjement - og for den måten han har gjort det på - ble han
etter foredraget  utnevnt til æresmedlem av klubben og  til Paul Harris Fellow.
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It-ansvarlig

Per Magne Berget
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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
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3719 Skien

Skien Rk
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mob tlf 90 99 69 30

Klubb               Medl Mai   Gj.sn.
Arendal 52      47,0   51,6
Borre 28 63,0 69,0
Brevik 53 43,2 53,5
Bø 34 44,0 55,8
Farsund 55 63,0 63,0
Flekkefjord 63 64,1 64,2
Færder 37 62,5 61,6
Gimsøy 44 52,0 50,9
Grenland 27 53,0 47,3
Grimstad 59 50,0 57,1
Grøm 42 56,1
Holmestrand 53 56,7 66,5
Horten 48 60,5
Jarlsberg 55 51,8 61,1
Kongsgaard 59 42,8 54,1
Kragerø 38 51,0 54,0
Kristiansand 75 70,3 56,3
Kristiansand V. 43 65,6 61,8
Kristiansand Øst 42 48,0 48,4
Kvinesdal 17 68,0 69,3
Langesund 40 42,0 48,8
Larvik 60 53,0 62,0
Larvik Øst 36 47,0 50,9
Lillesand 38 75,0 65,1

Stokke går til topps

Klubb             Medl    Mai   Gj.sn.
Lyngdal 33 57,0 52,7
Lågendalen 22 63,6 66,5
Mandal 74 69,0 65,3
Nedenes 48 63,4
Notodden 58 49,4
Nøtterøy 69 72,9 73,0
Porsgrunn 69 44,4 51,9
Risør 51 60,6
Rjukan 13 37,5
Sande 40 71,6 68,5
Sandefjord 69 49,0 51,0
Sandefjord Øst 59 60,7 62,3
Sem 60 58,3   60,3
Skien 63 53,5 63,8
Skien Vest 38 35,7 47,7
Stavern 38 51,5 57,3
Stokke 58 78,9 74,5
Svelvik 42 70,6 70,1
Tvedestrand 34 72,0 69,0
Tønsberg 78 59,1 60,4
Ulefoss 37 58,6 60,0
Vennesla 30 58,5

Veiet gennomsnitt 57,8 59,1

I Stokke Rotary klubb var tre av fire medlemmer på alle møtene siste rotaryår - og det
holder til seier på frammøtestatistikken!  Med et gjennomsnittlig frammøte på 74,5
prosent inntar vestfoldklubben toppen av seierspallen - med Nøtterøy og Svelvik på
de neste plassene.
- Vi har funnet vår modell - derfor er frammøtet så godt, sier avtroppende Stokke-
president Kjell Konglevoll.  -Vi har varierte og gode foredrag, og vi jobber med det
sosiale livet i klubben.  Vi har det rett og slett trivelig på møtene - og det har aldri vært
nødvendig å nevne frammøtestatistikken, sier han.
Stokke RK har mange eldre medlemmer.  Derfor har vi prioritert trivsel på møtene.  En
halv time før møtet starter er kaffen klar, og noe godt å bite i står på bordet.  Mange
benytter denne halvtimen til å få seg en prat og kameratslig samvær.  Vi har merket oss
at de eldre uteblir til større sosiale samvær, som f. eks. torskeaftenene vi pleide å ha.
Når vi nå har arrangementer med mat er prisen aldri over 100 kroner.  Vi har altså satset
på det sosiale livet i klubben - og  er ikke blant de klubbene som har mange prosjekter
under arbeid, konkluderer avtroppende presidenten i Stokke Rk, Kjell Konglevoll.

Dette var året det ble vanlig å rapportere fremmøtestatistikken via e-post. Ved rotary-
årets slutt er det 34 av 46 klubber som rapporterer månedlig fremmøtestatistikken via e-
post. Det er ingen tvil om at denne kommunikasjonsformen fungerer rasjonelt både for
avsender og mottaker. Svært mange er pliktoppfyllende og leverer tall innen den femte
i påfølgende måned. Men det er fortsatt noen som er sene eller glemmer å rapportere for
en enkelt måned.
Kvaliteten på tallene som rapporteres tror jeg nok er litt ymse. Skal vi få gjort noe med
dette, må flere av klubbene anskaffe sekretærprogrammet utviklet av Porsgrunn RK
som sikrer enhetlig utregning og rapportering av fremmøtetallene. Her ligger det utvil-
somt et forbedringspotensiale!
Tor Suhrke

Distriktsekretæren oppsummerer

Frammøtet i klubbene



Målet med samlingen er å gi informasjon om det året som ligger foran dem, gjøre
dem litt kjent med Rotary og hvilke forpliktelser Rotary har, og ikke minst hvilke
krav vi setter til dem. De skal være våre ambassadører i de land de skal oppholde
seg. Det aller viktigste er vel kanskje at de får møte de andre studentene fra vårt
distrikt, møte norske studenter som har vært ute og også møte noen av de studen-
tene fra forskjellige land som er i vårt distrikt. Praten studentene imellom i pausen
og under lunsjen viser at det er mye de har lyst til å vite,om kultur, skolesystem og
om landet det skal til. Flott er det også for styret å møte alle studentene med sine
foresatte. Rotaryklubbene i Mandal, Kristiansand, Tønsberg, Arendal, Grimstad,
Farsund og Sem sender ut studenter i år.

Ivar H. Halvorsen er utnevnt til
Paul Harris Fellow for det store
arbeid han har nedlagt i interna-
sjonal ungdomsutveksling for
Arendal Rotaryklubb.  De siste
10 årene har klubben sendt ut 10
- og mottatt 10 ungdommer.
Mange familier på flere kontinen-
ter har vært engasjert for å gi
norske og utenlandske ungdom-
mer et skoleår og fritt opphold i
et fremmed land.  Ivar H. Halvor-
sen har vært leder for dette og
den drivende kraft, som har re-
sultert i at Arendal er blant de
beste byer i Norge på Rotary
ungdomsutveksling.
Utvekslingen har ført til flere va-
rige vennskap over landegren-
sene, og oppfyller et av Rotarys
mål: Å arbeide for internasjonal
forståelse og fred gjennom venn-
skap over landegrensene mellom
mennesker fra alle yrker.
På bildet mottar Ivar H. Halvor-
sen (t.v) Paul Harris Fellow ut-
nevnelsen fra Otto Knudsen,
president i Arendal Rotaryklubb

PHF for
ungdoms-
utveksling

«Ambassadørene» på kurs
Distrikt 2290 pleier å samle de utreisende studentene på vårparten til et kurs som
kalles Ambassadørkurs. I år ble dette holdt på Tyholmen hotell i Arendal. Ansvar-
lig for kurset er styret for ungdomsutvekslingen i 2290.

De som reiser ut er Tone Margrete Due (Canada), Tonje Fromeide (USA), Astrid Marie
Huvestad (Peru), Hanne Amalie Sklett Larsen (Frankrike) Daniel Raaen (Brasil), Siren
Tønnessen (USA) og Henning Lotherington (Brasil). Med var også Jorunn Skinnemoen,
fra Konnerud RK, D2310.

D 2290 i
mange land

Klubbene i D 2290 er engasjert i et
utall prosjekter - og viser et bredt
engasjement også utenfor Norge.
Klubbene er engasjert i prosjekter i
bl.a. Brasil, Uganda, Guatemala,
Kenya, Tanzania, Filippinene, In-
dia, Polen, Latvia, Litauen og Ro-
mania

Naboer som trenger oss

-Jeg har reist verden rundt i flere år, og var forberedt på det meste. Når dette landet
likevel gjorde et så voldsomt inntrykk, er det nok fordi det er så nær, skriver guver-
nør Edrund, etter å ha vært gjest ved distriktskonferansen i Litauen. -Vi var på
besøk i et  naboland. En nabo som før krigen lå langt framme på de fleste områder,
og som historien så brutalt har satt mange, mange år tilbake.
Tenk dere våre barn og barnebarn i skoler som ikke har råd til oppvarming. Og
bibliotek som er så trange at det må gå en og en mellom radene. ”Lesesalen” er en
krok på gangen.  Lærerværelset for 30 lærere var på ca 12 kvadratmeter. Leger som
fortviler fordi de ikke greier å lukke vinduene på sykestuene, og madrassene vil jeg
ikke nevne. Leger som har kompetanse, men mangler utstyr. Svært mange i Litauen
- og Baltikum for øvrig - føler seg som en del av vår nordiske familie og vi har mye
av felles kulturarv. Du og jeg kan bidra til å gjenopprette og forsterke båndene som
så altfor lenge har vært brutt, skriver vår avtroppende guvernør.  På bildet er
rotarydelegasjonen innom et barnehjem som får rotary-støtte - og på hjemmesiden
vår - rotary.no/d 2290 - er det flere bilder og  inntrykk fra Litauenbesøket.


