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                                                           Kjære alle rotaryvenner,

Så er september over og kommende vinter banker på og melder sin ankomst. September 2001 ble
en måned vi alle kommer til å huske. 11 september  ble en dato som representerer et nytt
tidsskille m.h.t. hva mennesker kan få seg til å gjøre. Terrorangrepet i USA drepte tusenvis av
uskyldige mennesker, og satte etterlatte i ufattelig sjokk og savn. September 2001 ble måneden
som åpnet våre øyne for de enorme utfordringer menneskeheten står overfor.  Det blir viktig å
finne lys i tilværelsen og tro på framtiden. Og det blir viktig for alle mennesker å bidra til fred og
fordragelighet, hvor de måtte være, hva de enn gjør.

Rotaryvenner, vi har Rotary, en verdensomspennende  organisasjon som er tuftet på respekt for
andre mennesker uavhengig av religion, rase og kultur, som arbeider kostnadseffektivt og
kvalitativt for fred og fordragelighet i verden. Rotary har satt dagsorden:

MANKIND IS OUR BUSINESS
 MENNESKEHETEN – VÅRT ANLIGGENDE!

Vi kan som organisasjon og enkeltmennesker bidra, og Rotary gjør det, hele tiden, bl.a. gjennom
Rotary Foundation. Betydningen av Rotary’s formål om å gagne andre kommer klarere fram
under kriser. Tenk etter hva vi er en del av!

Men september bringer også distriktskonferansen med seg, hvert år. Så også i år. 14. – 16.
september satte distriktet seg stevne i Skien, i Ibsenhuset. Og hovedtemaet for dette året gikk på
Rotary’s muligheter og utfordringer innen den humanitære sektoren. De som var der fikk en
grundig innføring i problematikken samt masse positivt og hyggelig samvær. En spesiell takk
rettes til Ulefoss Rotary klubb som gjennomførte selve arrangementet i flott stil. Imponerende
innsats! Deltakelsen var bra og i tråd med tidligere år, men et lite hjertesukk tillater jeg meg å



komme med: Det er fortsatt enkelte klubber som ikke stiller opp i det hele tatt. Og det er for
dårlig og respektløst overfor alle de som legger inn stor innsats for å gjennomføre et stort
arrangement.
Distriktskonferansen er årets største og mest omfattende arrangement, hvor rotaryvenner treffes
fra hele distriktet i god kameratskapsånd, og hvor sentrale Rotary – temaer tas opp og belyses. Gi
Rotary en sjanse for deg! Det du får ut av Rotary er avhengig av hva du setter inn!

Jeg er imponert over arbeidet i klubbene. Det jobbes friskt med medlemsutvikling,
programarbeidet er  meget bra og trivsel og kameratskap synes vel utviklet. Det er således ikke
en ”gammel” organisasjon jeg møter.
Langt ifra – det er en høyst vital og levende organisasjon jeg møter. Riktig nok er
gjennomsnittsalderen i enkelte klubber fra tid til annen noe som må tas ”action” på, men det
løses gjennom opptak av nye og yngre medlemmer.
Og jeg har inntrykk av at det går unna med medlemsutviklingen i distriktet. Ha en god høst!

Teamleder
G S E teamet til Australia trenger  leder.  Avreise 15. mai og retur 1måned senere.
Kjennskap til landet er en fordel.
Hent inspirasjon fra reportasjen i Nr. 6- septembernummeret av ROTARY Norden, side 27
”G S E utveksling på sitt beste!” Ta også en titt på hjemmesiden, klikk på utvekslingsprogram

Søknadsskjema sendes fra PHF Ole M. Gulseth, telefon 35-53-62-92 eller Kåre Berg-
kaar-b@online.no

Søknadsfrist 1. november

_____________________________________________________________________________

Hvordan finne fram månedsbrevet på nettet?
Flere har spurt om hvordan de kan finne månedsbrevene.  Velg www.rotary.no.  Klikk så på
2290 (Øverst til høyre) Da får du opp Distriktets side.  PÅ venstre side av den siden som nå
kommer opp er det en knapp det står “Månedsbrev” på.  Lykke til!



DISTRIKTSKONFERANSEN 2001
-verdig og vellykket

Årets Distriktskonferanse er vel overstått.  Ibsenhuset i Skien var ramme
for årets begivenhet, som fant sted 14.-16. September, med Ulefoss RK
som arrangør.  Det ble en svært vellykket og flott konferanse på alle måter.
Festmiddagen lørdag 15.09. samlet ca. 200 personer.
Noen klubber stilte svært mannsterke, mens andre var fraværende.
Arrangøren hadde nok blant annet ventet noe bedre oppmøte fra
Skiensklubbene.

Det hele ble dratt i gang fredag kveld, med “bli kjent”-arrangement i Rica
Hotel Ibsen.  Verdenspresidenten var representert på hele konferansen
gjennom David Neumann og frue Leah fra Israel, og de fulgte konferansen
hele helgen til ende.
Einar Kallager, leder for arrangementskomiteen og hans medhjelpere
hadde gjort et godt og grundig forarbeid.  På fredag var det den lokale
visesangeren Bernt Solvoll fra Ulefoss som underholdt med
egenproduserte låter med tilknytning til Kanalkommunen Nome.

Noen endringer ble gjort
På grunn av de dramatiske og tragiske hendelser I USA, ble
konferanseprogrammet justert litt.  De mer “lødige” innslagene ble tonet
ned, og det ble gitt tid til ettertanke og refleksjoner.
Temaet for konferansen, Rotary’s engasjement i humanitært
bistandsarbeid, ble enda mer aktuelt sett i lys av verdenssituasjonen i disse
dager.
Tilbakemeldingene til guvernør Anders Skipenes og arrangøren var
entydige:  Dette var relevant og bra.
Temaet ble grundig belyst gjennom en rekke foredrag,  Tove Strand fra
NORAD, Jappe Erichsen  fra Kristiansand (tidligere gen. Sekr. i Kirkens
Nødhjelp) og Oddmund Wallevik fra Høyskolen i Agder og tidligere
guvernør.

Tove Strand, NORAD, holdt et meget godt foredrag

Flotte ungdommer
På søndagens program sto blant annet møte med utvekslingsungdommer,
både nye ungdommer som har kommet hit og tre flotte representanter som
har vært ute i ett år og kommet tilbake.

        

Per Magne
Berget hedret

På guvernørskiftet i
Langesund i juli, ble det
opplyst at IT-arbeidet i
Distrikt 2290, -
personifisert ved DICO
Per Magne Berget var
hedret av Rotary
International for innsatsen
med å bruke Internett som
“møteplass” og
formidlingsforum.
Som annonsert dengang,
ble dette markert på årets
Distriktskonferanse.  Det
er faktisk så stort at D
2290 ved Per Magne er
kåret til det beste av alle
distrikter i Sone 16
(Europa) i Rotary på dette
feltet.  Dette står det stor
respekt av, og vi kan bare
nok en gang gratulere Per
Magne Berget med
utmerkelsen.  Vi er
priviligert som har en slik
kapasitet I våre rekker.
Til de klubber som ennå
ikke har etablert egen
hjemmeside, er det bare å
si med Per Magne at  “vi
skal alle være der i løpet
av dette Rotaryåret”



Australia, Brasil, Canada og USA er land vi har studenter fra i år.  Flotte ungdommer som allerede hadde
lært seg litt norsk og funnet seg godt til rette.
Spesielt gjorde det sterkt inntrykk å høre Mark fra Minnesota fortelle om hvilke tanker han gjorde seg om
å være i Norge mens USA gjennomlever dramatiske hendelser.
Våre hjemvendte norske jenter fra Canada fremhevet noe vi skal ta med oss videre, nemlig at Rotary
antagelig har det beste ungdomsutvekslingskonseptet av alle organisasjoner som driver med dette.  Litt av
en tilbakemelding!

      
          Verdenspresidentens representant, David Neumann fra Israel og DG Andres Skipenes

Vel blåst Ulefoss RK
Som arrangørklubb kom Ulefoss RK meget godt fra arrangementet.  Nesten alle detaljer klaffet, og
stemningen var god.  Knut Buen bandt lørdagens program fint sammen med dikt og hardingfele.  Et
morsomt innslag var slåtten “Fiskestigen” , med opprinnelse fra Ulefoss og for anledningen omdøpt til
“Guvernøren”.   De lokale artistene fra Ulefoss viste også ferdigheter som alle viste å sette pris på.

Ibsenhuset skal ha honnør for utsøkt festmiddag, et taffel som ble styrt med sikker hånd av kveldens
toastmaster Arnfinn Staurheim.
Skulle en sette fingeren på noe, må det være at den store Dovregubbens Hall i Ibsenhuset blir litt for stor
for 200 mennesker.  På den annen side blir det luftig og godt å sitte i salen.

Takk for en fin Distriktskonferanse

FRAMMØTET I KLUBBENE

Statistikk for august er klar.  Forrige måned var det noen klubber som ikke kom med på grunn av
sen innberetning.   Husk fristen, som er 5. i måneden etter.    Det var 5 klubber som hadde over



70% frammøte.  Aller best var Tvedestrand med 78%, deretter fulgte Holmestrand og
Kvinesdal.    4 klubber har vi ikke fått tall fra.

Klubb Medl
.

Aug. Gj.s
n.

Klubb Medl. Aug. Gj.sn.

Arendal 52 54 36,5 Lyngdal 33 46,8 40
Borre 28 59 56,5 Lågendalen 22 61 61
Brevik 53 65 53,8 Mandal 74 48 48
Bø 34 44,5 30,3 Nedenes 48

Farsund 55 51,5 44 Notodden 56

Flekkefjord 63 68 47,5 Nøtterøy 70 64 62,3
Færder 37 67,6 48,5 Porsgrunn 69 55,4 41
Gimsøy 44 51 37,5 Risør 51 59 55,9
Grenland 28     42 32 Rjukan 13

Grimstad 59 46 37,5 Sande 40 65,1 58,9
Grøm 42 44,6 44,6 Sandefjord 67 56,1 49
Holmestrand 52 76,4 61,2 Sandefjord Øst 59 67,7 56,3
Horten 48 45,2 35,4 Sem 59 60,7 54,7
Jarlsberg 53 61,3 53,9 Skien 63 45,4 45,4
Kongsgaard 59    49 49 Skien Vest 38 48 48
Kragerø 39    51,2 46,1 Stavern 38 56,9 59,7
Kristiansand 75 60,6 47,3 Stokke 58 72,2 65,7
Kristiansand V 43 46 43,5 Svelvik 42 67,6 55,7
Kristiansand Ø 42 50 35,5 Tvedestrand 34 78 69,5
Kvinesdal 17 74 63 Tønsberg 77 48,2 42,2
Langesund 40 51 43 Ulefoss 35 71 59,1
Larvik 60 48,4 48,2 Vennesla 30

Larvik Øst 36      39 45

Lillesand 38 49 47,5 Veiet gj.snitt 56,3 48

                                                           

Oddmund Wallevik hedret med Paul Harris m. 3 safirer

For sitt store og mangeårige arbeid innenfor Rotary i Norge ble PDG Oddmund Wallevik, Kongsgaard
RK hedret på Distriktskonferansen med en Paul Harris Fellow med 3 safirer,  en utmerkelse som henger
meget høyt.
Guvernør Anders Skipenes fremhevet spesielt Oddmunds store engasjement innenfor Rotary Foundation,
og for hans utrettelige innsats for Rotary som helhet, både lokalt og internasjonalt.
Vi gratulerer med en meget vel fortjent utmerkelse.



På treff igjen

Denne gangen var det 2290's
distrikts-konferanse i Skien 14. - 16.
september som var stedet våre
utvekslingsstudenter traff
hverandre igjen. I tillegg deltok
også tre av de norske studentene
som kom tilbake i år.

Skien Vest RK hadde tatt på seg ansvaret for å huse studentene
og legge opp et program. Det ble tur til Luksefjell
Villmarksleir, hyttetur, kino og
pizza og masse prat.

Under flaggseansen på
konferansens siste dag,
hvor de alle presenterte
seg, fikk vi også en prøve
på det norske språket -
meget sjarmerende. Størst

inntrykk gjorde nok Morris Mark som fortalte om hvordan det
var å være amerikaner i Norge etter terrorangrepet i USA. Den
omtanken han hadde fått av sine nye venner i Norge, familien
og det han hadde lest i aviser og sett på TV hadde gjort
inntrykk på han. Deltakerne på konferansen reiste seg spontant
og klappet . Endel lommetørklær måtte frem etter innlegget.

Distrikt 2290 håper på flere studenter
Tiden for å motta søknader begynner å nærme seg. Viktig er
det å merke seg at ungdomsutvekslingsprogrammet er åpent
for alle kvalifiserte studenter, også barn av Rotarymedlemmer.

Bjørg Karin Gjervik
DYEO2290
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