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NYTT ÅR - NYE
MÅNEDSBREV...
Det er ikke lett å overta
jobben etter Per Simon som
redaktør av månedsbrevet,
og det tar tid for en ny
redaktør å finne en fornuftig
form på lay-out og få med
relevant stoff.

Det hevdes at de tradisjo-
nelle månedbrevene om ikke
lenge vil være historie, og
erstattet med fortløpende
innlegging av nyheter på
ditriktets internettside, slik at
alle kan gå inn selv og lese.
Vi må likevel ta høyde for at
Internett slett ikke er et kjent
verktøy for alle, og derfor
må IT-ansvarlig i hver klubb
være nøye med å ta utskrift
fra Internett og kopiere opp
det nødvendige antall
eksemplarer til fordeling i
hver klubb.

Guvernør Anders minner
samtidig alle presidenter og
sekretærer om å holde
tidsfrister på alt som skal
rapporteres inn, -og betales.
Ikke minst må frammøtesta-
tistikker meldes inn.  Det vil
lette arbeidet for oss alle.
Tusen takk!

Red.

GODT NYTT
ROTARY-ÅR

Så har Rotary-hjulet dreid en ny
omdreining og et nytt Rotaryår er
allerede i gang over hele distriktet, ja
hele organisasjonen -over hele verden.
1,2 mill rotaryanere har skiftet roller
og oppgaver, noen har fått
lederansvar, andre trer mer tilbake, og
atter andre fyller organisasjonens
mange oppgaver innen de 4 avenyer
og andre komiteer i alle de 14.000
klubbene verden over.  Alle samlet i vårt felles service-ideal - å gagne
andre.  Hvilket scenario!
Og så er det altså blitt mitt år som distriktets guvernør for dette året
-som kommer til å gå fort.  Jeg går til oppgaven med ærefrykt og
respekt, men også med entusiasme og med et brennende ønske om å
nå de mål vi har satt oss og dermed bidra til at vårt Rotary skal forbli
et sted hvor vi ønsker å være og delta -et sted som gir hver enkelt av
oss en dimensjon vi ikke får i vårt daglige virke.  For det er det det
dreier seg om.  Vi har hver enkelt av oss behov for utfoldelse innen
service-idealet, og verden har det -mer enn noensinne.
Derfor er Rotary Foundation viktig.  Rotary Foundation er vårt instru-
ment, vårt verktøy som gir oss fantastiske muligheter til "å gagne
andre".  Derfor har jeg satt Rotary's humanitære virksomhet som
hovedtema på distriktskonferansen 14.-16. september.  Jeg ønsker at
alle rotaryanere skal ta et standpunkt, basert på kunnskap!  Jeg
utfordrer alle til å delta.  Det kommer til å bli en opplevelse!
Det var en fin opplevelse å få treffe distriktets tillitsvalgte på vårens
PETS og Distriktssamlinger i Mandal og Skien.  Det ga meg en god
følelse av at organisasjonen er oppegående og klubblivet vil fungere
utmerket.  Og det er uhyre viktig.  Grunnlaget for et godt år ligger i
klubbarbeidet.
IT-feltet er en utfordring som vi er nødt til å ta på alvor, og som gir
store muligheter.  Vi er kommet langt i 2290 og har satt som mål at
alle klubbene skal ha egen hjemmeside på Internett i løpet av året.
Det skal vi klare.  Alle som har anledning -ta en titt på Internett
-www.rotary.org og videre inn i www.rotary.no og inn mot vårt
distrikt.  Se dere om!  Det er svært mye interessant å finne.



Heder til Per
Magne Berget

IT-alderen krever
spesialkompetanse
innen dataverdenen
for å kunne utnytte  
Internett og verktøy-
ene på en god måte.

I distrikt 2290 har vi
en stor kapasitet i Per
Magne Berget fra
Brevik RK, som har
sagt ja til å fortsette
som distriktets
IT-kontakt (dico)
også i det nye
Rotary-året.

Taket være Per
Magne er halvparten
av klubbene nå repre-
sentert med egen
hjemmeside på nettet,
og distriktets egen
nettside er av høy
kvalitet.

For månedsbrevre-
daktør og andre som
skal lage stoff som
skal legges på nettet
er det av uvurderlig
betydning.

Denne innsatsen blir
lagt merke til, og på
skiftet i Langsund ble
Per Magne hedret
med en pris for dette
arbeidet fra Rotary
International.  På
distriktskonferansen
14.-16. 09. blir dette
behørig markert. 

Gratulerer Per
Magne!

"MANKIND IS OUR BUSINESS"
Edrund takket av,  -Anders har overtatt

Stedet for guvernørskiftet var Skjærgården Hotell i Langesund.
Onsdag 4. juli var dagen da Edrund Olaisen overlot roret i distrikt
2290 til Anders Skipenes.

Anders kommer fra Ulefoss RK, og er
vel forberedt på å lede distriktet i det nye
året.
Det ble et flott møte i regi av Langesund
RK.  Spesielt var det hyggelig å treffe
igjen mange past-guvernører som stilte
opp på skiftet.  Mye tyder på at det blir
en fast tradisjon på fremtidige guvernør-
skifter.  Det kan du lese mer om et annet
sted i dette månedsbrevet.

Edrund tok oss med på høydepunkter i sitt Rotary-år,  -ikke systematisk og
kronologisk, men likevel slik at vi fikk et blikk inn i det året hun har hatt.  Et
arbeidssomt år har det vært, men tilsynelatende mye glede.

Guvernør Anders har nettopp vært på Convention i San Antonio, Texas, og
overtar roret med beskjed:  "Jeg er klar".

Årets motto:  "Mankind is our Business" henspeiler på engasjement, -at
mennesker skal bry seg om hverandre.  Diskusjonen om Rotary's utvikling i
retning mer humanitært arbeid, -og hvorfor - vil fortsette i året som kommer,
varsler vår nye guvernør.

Det er første gang guvernøren kommer fra Ulefoss RK, Klubben stilte
mannsterke opp på skiftet og er stolte av Anders, noe president Olav G.
Gaathaug presiserte i sin hilsningstale.

Langesund RK hadde laget en fin ramme for skiftet.  Kunstnerisk innslag fra
egne rekker, med Dylans "Blowing in the wind", inspirert av nylig avholdt
Dylan-konsert i Langesund slo det hele an.  Senere fant PDG Egil Dalen
fram klarinetten, og demonstrerte hvilket mangfold dette instrumentet har.
PDG Oddmund Wallevik, som er Langesunds charter-guvernør, bidro sin
vane tro med solo-sang og med gode ord.

Et verdig guvernørskifte på alle måter.  Vel blåst, Langesund.



PAST - GUVERNØRER PÅ VAKTSKIFTET
Ikke mindre enn 6 tidligere guvernører var kommet til Langesund for å delta
på årets skifte.  De som hadde funnet anledning var Christian Offenberg,
Ulf Lund Halvorsen, Egil Dalen,  Oddmund Wallevik, Torstein Bryn og
Sverre Grue.  Ragnar Aasland måtte dessverre melde avbud.

 
På  bildet ser vi fra venstre Egil dalen, Oddmund Wallevik, Christian Offenberg, Edrund  Olaisen,

Jan M. Wesenberg, Anders Skipenes, Sverre Grue, Torstein Bryn og Ulf  Lund Halvorsen

En slik mønstring ble behørig kommentert og satt pris på. Det ligger utrolig
mye inspirasjon i å ha disse ressurspersonene med i slike sammenhenger,
og vi ser fram til at dette blir en innarbeidet praksis.  Guvernør Anders
signaliserer at han gjerne gjentar dette neste år.
_______________________________________________________
DISTRIKTSKONFERANSEN
-årets begivenhet i Rotary

Årets Distriktskonferanse finner sted i Skien 14.-16. september, med
Ulefoss RK som arrangør.  Invitasjon til alle klubber sendes ut i disse
dager, og guvernør Anders Skipenes og hans medarbeidere i Ulefoss RK
håper at riktig mange vil delta på årets konferanse, som er lagt til Ibsenhuset
og Rica Ibsen Hotel.
Et gjennomgående hovedtema på konferansen i år vil være Rotary's rolle i
humanitært bistandsarbeid, som etter hvert har blitt en stadig større del av
Rotary's satsningsområde.  Tove Strand, toppsjef i  NORAD vil holde
foredrag om bistandsarbeid sett i større perspektiv, og hun vil bli fulgt opp
av tidligere Domprost og Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Jappe
Erichsen fra Kristiansand og PDG Oddmund Wallevik fra Rotary Interna-
tional.  Mange ungdommer som har deltatt i utvekslingsprogrammer vil også
være med på årets konferanse i Skien.
Arrangementet vil bli krydret med kunstneriske/musikalske innslag, som vi
håper og tror vil falle i smak, sier Einar Kallager, leder for arrangementsko-
miteen.  Lokale artister fra Ulefoss vil være i aksjon, og ellers blant annet
Skien Kirkekor, under ledelse av Tore Jordfald.

EDRUND
OLAISEN
HEDRET MED
PAUL HARRIS

På guvernørskiftet i
Langesund ble Edrund
Olaisen hedret av sin egen
klubb, Langesund RK ved
utnevelse til Paul Harris
Fellow.
På bildet ser vi Edrund
motta anerkjennelsen av
presidenten i Langesund
RK,  Arne Brekka.
Dette er er en vel fortjent
anerkjennelse til en meget
engasjert guvernør, som
mer enn de aller fleste
viser iver, glød og
Rotary-ånd.

Vi gratulerer Edrund med
utmerkelsen!__________
__________

JAN M. WESEN-
BERG NY DGE
Om et år overtar Jan M.
Wesenberg fra Kristian-
sand RK roret etter
Anders Skipenes som
guvernør for distrikt 2290.
Jan deltok på skiftet i
Langesund, og overtok
nålen som påtroppende
fra guvernør Anders. 
Jan har et begivenhetsrikt
år foran seg, med guver-
nørskole i Anaheim og alle
de andre forberedelser
som hører med.
Lykke til, Jan!



Ulefoss RK håper alle får en Distriktskonferanse som gir refleksjon, gode
minner og kontakt med gamle og nye venner.
FRAMMØTET I KLUBBENE
Statistikk for juni er ofte litt mangelfull på grunn av nye sekretærer og litt
startvansker for disse.  Ikke desto mindre er det viktig å få rutinene raskt på
plass slik at alt fungerer godt.  Det mangler tall for 9 klubber i juni.  Stokke er
"som vanlig" på topp, med Nøtterøy og Svelvik tett etter.

Klubb Medl   Juni   Snitt                   Klubb             Medl     Juni      Snitt
Arendal              52       44,0     51,0                  Lyngdal               33       56,0      53,0
Borre                  28       66,0     68,7                  Lågendalen         22        59,1      65,6
Brevik                53       53,9     53,5                  Mandal                74       64,0      65,2
Bø                      34                   55,8                  Nedenes               48       63,0      62,9
Farsund              55       42,7     61,3                  Notodden             56                    49,9
Flekkefjord        63       55,5      63,4                 Nøtterøy               70       70,1      72,8
Færder                37      55,8      61,1                  Porsgrunn             69       52,9      52,0
Gimsøy               44      51,0      50,9                  Risør                     51      58,6      60,5
Grenland             28      32,0      46,0                  Rjukan                  13                   37,5
Grimstad             59                   57,1                  Sande                    40      69,4      68,4
Grøm                  42      51,9      55,8                  Sandefjord             67      46,6      50,6
Holmestrand       52      59,6      65,9                  Sandefjord Øst      59                   62,3
Horten                48                    58,8                 Sem                       59       67,5      60,9
Jarlsberg             53      53,9       60,5                 Skien                     63                   63,8
Kongsgaard         59     35,6       52,6                 Skien Vest             38                   47,7
Kragerø               39     49,6       53,6                 Stavern                  38       54,4      57,1
Kristiansand        75     51,8       56,0                 Stokke                   58       71,3      74,2
Kristiansand V     43     52,7      61,0                 Svelvik                  42       70,1      70,1
Kristansand Ø      42     43,0      48,0                 Tvedestrand          34        66,3     68,8
Kvinesdal             17     52,0      67,9                 Tønsberg               77       55,2     60,0
Langesund           40      40,6      48,1                 Ulefoss                  37                   60,0
Larvik                  60      58,8      62,7                Vennesla                30       50,2     58,8
Larvik Øst            36      49,0     50,8
Lillesand              38      72,0      65,7                Veiet gjennomsnitt          55,4     58,8

_____________________________________________________________________
__

forts fra s.1    Nytt Rotary-år........

Jeg ser ved starten av dette året fram til et godt samarbeid om distriktets mål,
som jeg har definert sammen med årets presidenter.  Det blir spennende tror jeg,
og forhåpentligvis et år som vi sammen kan se tilbake på med glede.
Siste års verdenspresident hadde mottoet "Create Awareness -Take Action".
Et godt motto som har blitt meget vel tatt vare på gjennom PDG Edrund i
hennes år som guvernør.  Hun har lagt ned et imponerende arbeid med stor grad
av "action".  Nåværende verdenspresident Richard D. King har som motto
"Mankind is our Business" -Menneskeheten  - Vårt Anliggende.  Det er kontinu-
itet i disse to mottoene -en rettesnor for virksomheten, slik den er vektlagt fra
Rotary International.  Så la oss samle oss om grunnpilaren i Rotary -"Service
above Self" og årets motto "Mankind is our Business".
Jeg ønsker alle rotaryanere Vel Møtt til Rotary-året 2001-2002.
Med Rotary-hilsen
Anders, DG 2290

DISTRIKT 2290
2001/2002

Guvernør
Anders Skipenes,
Smedkåsa 25,
3830 Ulefoss.
Ulefoss RK
E-post:
dg.2290@rotary.no
Tlf.35 94 47 87
Fax 35 94 47 18
Mob 90 95 07 88

Distriktssekretær
Nils Juel
Tvaraveien, 
3830 Ulefoss
Ulefoss RK
E-post:
sekr.2290@rotary.no
Tlf 35 94 48 08 (p)
35 94 52 22 (ktr)
Fax 35 94 55 40

Distriktskasserer
Egil Stokken
Hagbergvn 8,
3825 Lunde
Ulefoss RK
E-post:
kass.2290@rotary.no
Tlf 35 94 81 34 (p)
35 94 94 95 (ktr)
Mob  95 16 03 62

IT-ansvarlig
Per Magne Berget
Ulstrupvei 7,
3960 Stathelle
Brevik RK
E-post:
dico.2290@rotary.no
Tlf 35 96 08 69 (p)
35 92 28 06 (arb)
Fax 35 92 45 13 (arb)
Mob 90 03 40 69

Månedsbrevredaktør
Øystein Haugen
Grevlingstien 3,
3830 Ulefoss
Ulefoss RK
E-post:
mbrev.2290@rotary.no
Tlf 35 94 54 75 (p)
35 92 33 91 (arb)
Fax 35 92 31 91 (arb)
Mob 90 65 18 25



UNGDOMSUTVEKSLING - VIKTIG PÅMINNELSE

Terningkast 

Jeg har hatt en interessant reise inn i Rotarys verden på Internett, spesielt på hjemmesidene
til klubbene i D2290. Det jeg søkte var informasjon om Ungdomsutveksling og hvem i de
forskjellige klubbene som er valgt til YEO. Når sant skal sies er ikke alle klubbene på nett
enda, mange er under konstruksjon. 21 klubber var på nettet i 2290 og det var ikke så mange
som hadde den informasjonen jeg søkte. Jeg drister meg til å gi en gjennomsnittlig terning-
kast 2. 

Men jeg fant, jeg fant

Jeg fant en klubb, Sem RK, som sier de planlegger å ta imot en utvekslingsstudent og jeg fant
veldig god informasjon om utveksling på Risør RK's side og Brevik RK hadde virkelig fått
studentene til å skrive og legge inn bilder. Kjempebra.

Tiden er nå inne

Vi i arbeidsgruppen for Ungdomsutveksling i D2290 håper nå at den enkelte klubb har en
valgt YEO som vil arbeide for at klubbmedlemmene er positive til dette viktige arbeidet, og at
resultatet blir mange utvekslingstudenter i årene som kommer, i første rekke fra år 2002.

Vi har ikke all verdens tid før det må begynne å skje noe. Allerede 1. november må søknads-
skjemaene være klare til å sendes til DYEO. Klubbene bør også ha oversikt over vertsfamilier
for innkommende student. Mer informasjon finnes på side 69-70 i Matrikkelen og underteg-
nede står med glede til tjeneste for ytterligere informasjon.

Bjørg Karin Gjervik

Porsgrunn RK

DYEO 2290

E-mail:kagjervi@online.no

Tel. 35 55 12 44


