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              NOVEMBER ER ROTARY-FOUNDATION-MÅNED 
 
Kjære rotaryvenner, 
Så er vi gått inn i november måned og vinteren er rett om hjørnet. Mine besøk rundt i alle 
distriktets klubber går ufortrødent videre. I skrivende stund gjenstår kun 11 klubber, og det går 
faktisk ufattelig fort unna. For det er trivelig å komme rundt på besøk. For det første er som regel 
klubbarbeidet godt planlagt og drevet, dernest er det rett og slett bare positive mennesker å treffe, 
og til slutt er det til dels overraskende for meg å oppdage hvor mye samfunnsnyttig arbeid som 
foregår, både innenlands og utenlands. Vi går slik sett en svært interessant tid i møte med 
klarering av humanitære prosjekter som klubbene kan få bli med på, og arbeidet mot Baltikum 
konkretiserer seg fra dag til dag. Jeg opplever en spennende tid, og håper dere fornemmer det 
samme! 
 
November er forresten Rotary Foundation- måneden i rotaryåret. Jeg ser gjerne at klubbene 
setter av litt tid til Rotary Foundation denne måneden. De fleste klubbene har nå en RF – 
ansvarlig i klubben. De vil få et kurs utpå nyåret, men start gjerne allerede nå. Ta f.eks. en sjekk 
på internett www.rotary.org og  finn noe stoff om RF og ta det med i et lite innlegg i klubben. 
Det er bra å begynne tidlig med å forberede klubbene. Det vil trolig skje mye på dette området 
utover året, og jo bedre man er forberedt, jo lettere og raskere er det å arbeide. RF er som dere 
vet vårt eget verktøy som vi kan bruke for gjennom den fjerde avenyen, internasjonal tjeneste, å 
kunne bidra til fred og fordragelighet i verden – på vårt vis. Arbeidsfeltet er viktigere enn noen 
sinne. 
 



 
 
En annen ting vil jeg allerede nå melde tilbake til klubbene. Jeg er svært fornøyd med arbeidet 
med rekrutteringen. Klubbene med presidentene i spissen, tar skikkelig tak i denne oppgave, og 
jeg ser allerede nå at vi kommer til å nå vårt mål for året – tror jeg. Tre nye medlemmer i løpet 
av året, ingen netto nedgang. Stå på fortsatt, basert på vår grunnholdning om kvalitet innenfor 
yrket. Lykke til med den oppgaven, som vil bety fornyelse i mange av klubbene. 
 
Ha en riktig fin november under vårt motto  MANKIND IS OUR BUSINESS. 
 
Med rotaryhilsen, 
Anders DG 2290  
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
NYTTIGE OPPLYSNINGER FRA GUVERNØREN 
 
Jeg får stadig spørsmål om resultater fra lovrådet og om hvor man bestiller 
medlemskort: På oppfordring fra mange hold gjentar vi de viktigste endringene 
som Lovrådet i Rotary Intenational besluttet i april 2001.  
 
- Hver klassifikasjon kan nå ha inntil 5 medlemmer, foutsatt at en enkelt 

klassifikasjon ikke har over 10% av antallet klubbmedlemmer.  
 
- - Inntil 4 møter kan avlyses i løpet av året, men ikke flere enn 3 på rad.  
 
- Styret i klubben kan selv innvilge permisjon i særlig tilfeller. Vedkommende tas 

da ut av frammøtestatistikken.  
 
- - Et medlem som flytter, kan bytte klubb etter forslag fra egen klubb. Forslag 

fra medlem i den nye klubben er ikke lenger nødvendig.  
 
- - Kvinner skal ikke utelukkes fra medlemsskap, ingen diskriminering på grunn 

av kjønn.  
 
- - Klubber kan slås sammen dersom det er hensiktsmessig ut fra størrelse. - en 

ny klubb kan stiftes i samme område som en eksisterende. Bestemmelsen om 
minst 60% frammøte gjelder fortsatt.  

 
- Medlemskort: Henvendelser om medlemskort sendes til: Norsk Rotary Forums 

Medlemsservice v/ Tone Pharo Toft, Bachesvei 49 3800 Lier  
 
 



 
UNGDOMSUTVEKSLING 
 
Jeg har fått E-post med melding - "Drømmeforhold i 
Frankrike" 
      
Jeg blir veldig glad når jeg får tilbakemeldinger fra studentene 
som er ute som utvekslingsstudenter.  
 

 
 
"Nå har jeg vært her i to måneder og tida har gått utrolig fort! 
Var forberedt på at de første månedene skulle være mye 
hardere enn det de har vært. Jeg har hatt så mye å gjøre, så 
mye å se og så mange å prate med, at tida bare har flydd! 
 
Jeg bor for øyeblikket hos familien Brocas i en liten landsby 5 
km fra Blaye, som igjen er en 40 minutters kjøretur fra 
Bordeaux. Har allerede hilst på familiene jeg skal bo hos 
senere, og alle er svært sympatiske. (I likhet med alle 
franskmennene jeg 
har møtt.) 
 
Har begynt i klasse 1L, (tilsvarende 2 klasse på gymnaset), 
hvor hovedfagene er språk. Har for eksempel 6 timer fransk og 
5 timer engelsk i uka. Skolen ligger i  sentrum av Blaye og har 
ca 1000 elever. Jeg har allerede vært på to kjempemorsomme 
Rotary samlinger med alle studentene i distriktet, 32 stk, og to 
middager med klubben min i Blaye. Rotaryklubben min her 
nede er skikkelig velorganisert og aktiv og inviterer meg rundt 
på alt mulig! Har blant annet vært på besøk på vingård, besøkt 
utallige slott og historiske monumenter, vært på utflukter til 
andre byer,  - drar til Barcelona førstkommende lørdag og 
Paris helga etterpå…… 
       Ja, jeg har det helt fantastisk!! :) 
 

 
 
"Jeg har det helt utrolig i Montes Claros, Brasil. Har opplevd 
utrolig mye rart! 
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Fra Daniel Raaen i Brasil kommer 
nedenstående melding. Daniel er sendt ut av Sem 
RK. 
 

Denne kommer fra Hanne Amalie 
Sklett Larsen fra Søgne. Hun er i  
Frankrike, sendt ut av Kristiansand 
RK. 
 



Familien min er jeg kjempefornøyd med. Jeg har en vertsbror på 19 og en på  
18, men han er i USA nå. Også har vi en kjempegrei hushjelp, Baby. Siden  
Gusavo, vertsbroren min, har vært et år i USA, går det mye i engelsk, så  
språket går det ikke SÅ fort med, men jeg kan ganske mye allerede! 
 
Skolen er OK, mange greie mennesker her, men den begynner ALTFOR tidlig!  
Klokken 7 må jeg være der, så jeg må stå opp klokken 0545 for å rekke  
det, for jeg må også sykle 25 min. for å komme dit! Det er kjedelig, men  
jeg trenger det, jeg har blitt feit!!  Maten er kjempegod! Veldig annerledes, men jeg liker det! 
Har kjempemange venner her, så jeg er aldri hjemme. Må gå nå, har time...  kjedelig, men 
nødvendig! Ha det bra, og hils alle." 
 
Bjørg Karin Gjervik 
DYEO 2290      
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

KRAGERØ RK MED PROSJEKT I DEN 
DOMINIKANSKE REPUBLIKK 
 
 I samarbeid med Kirkens Nødhjelp og deres søsterorganisasjon i Den dominikanske republikk 
SSID (Servicio Social de Iglesias Dominikanas), har rotaryklubben i Kragerø gått inn i et 
bistandsprosjekt .  
Prosjektets mål er haitianske sukkerarbeidere som bor i landet. De kom dit etter at 
sukkerproduksjonen gikk nedover på 60-70 tallet i Haiti, og nabolandet overtok maskiner og 
arbeidskraft for en billig penge. Haitianere i tusenvis ble fraktet over grensen med håp om arbeid 
og mat, men håpet ble fort knust i en virkelighet preget av mangel på det meste. Hus, vann, mat, 
arbeid og utdanning ble alt mangelvare. I dag bor nesten en million haitianske sukkerarbeidere i 
Den dominikanske republikk. Midt inne i sukkermarkene bor de i små leire, bateyer, langt unna 
turistenes innsyn. De fleste bor i store lagerbygninger med rom på tre ganger tre meter og med 
jord eller steingulv. Her bor hele familien uten vinduer, strøm, vann eller sanitærmuligheter. I 
disse leirene er det SSID arbeider.  
 
Vi i Kragerø Rotary har et medlem som har vært engasjert i dette arbeidet gjennom Kirkens 
Nødhjelp i over ti år, og på grunn av denne lokale kompetanse og tilknytning har vi valgt å 
engasjere oss her. Vårt arbeid vil bli konkret knyttet opp til en eller to bateyer, og det vil gå på å 
videreutvikle leveforholdene for familiene som bor der, slik at helse og utdanning får et løft. Vi 
snakker om brønngraving, latriner, forebyggende helsearbeid, skole og utdanning og også 
mulighet for tilbud om lån til oppstart av egne småbedrifter. Fiskeoppdrett og kyllingproduksjon 
til eget bruk og for salg er noe av det som enkelte bateyer er i gang med.  
 
I sommer hadde vi i Kragerø grilling under nattåpent i byen, og fikk inn en god sum penger. 
Under kommende guvernørbesøk arranger vi middag for medlemmer med ledsagere, samt for 
Inner Wheel. Her er alle matvarer gitt av medlemmer, og en av byens utmerkede spisesteder, 
restauranten Stim, vil uten vederlag stå for tilberedingen og kuvertprisen vil bli såpass høy at det 
blir et godt overskudd til prosjektet. Kragerø Rotary vil også samarbeide med tre av skolene i 
kommunen om dette arbeidet, og også denne tilknytningen vil være positiv for klubben vår.  
 



 

                                      
 
 
                               REMA 1000 sponset alt som ble servert.   
 
All honnør til Kragerø RK. 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
FRAMMØTET I KLUBBENE: 
 
ULEFOSS BEST I SEPTEMBER,  -TVEDESTRAND HAR BEST 
GJENNOMSNITT 
 
Statistikk for september er klar.  Forrige måned var det 4  klubber som vi ikke har fått noen tall 
fra.    Husk fristen, som er 5. i måneden etter.  
Aller best i september var ULEFOSS med 94 %.  Det skyldes først pg fremst den store innsatsen 
som ble lagt ned i forbindelse med Distriktskonferansen.  Kvinesdal og Tvedestrand er også 
imponerende med resp. 80 % og 79 % 
 
Totalt for Rotary-året topper Tvedestrand med et snitt på 72,7 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klubb Medl
. 

Sept. Gj.s
n. 

Klubb Medl. Sept. Gj.sn. 

Arendal 52 59 44 Lyngdal 33 53 44,3 
Borre 28 60 57,7 Lågendalen 22 68,2 64,6 
Brevik 53 61,7 56,4 Mandal 74 66 57 
Bø 34 37 32,5 Nedenes 48   

Farsund 55 51 46,3 Notodden 56   

Flekkefjord 63 65,4 53,5 Nøtterøy 70 68,3 64,3 
Færder 37 65 54 Porsgrunn 69 60,3 47,4 
Gimsøy 44 59 44,7 Risør 51 56,4 56,1 
Grenland 28   40,5 34,8 Rjukan 13   

Grimstad 59 67,3 47,4 Sande 40 71 62,9 
Grøm 42 48,8 46,7 Sandefjord 67 50 49,3 
Holmestrand 52 74,5 65,6 Sandefjord Øst 59 69,3 60,6 
Horten 48 43,6 38,1 Sem 59 59,7 56,3 
Jarlsberg 53 65,1 57,6 Skien 63 57,9 51,7 
Kongsgaard 59     49 Skien Vest 38 37,5 42,8 
Kragerø 40    42,5 44,9 Stavern 38 59,3 59,6 
Kristiansand 75 63 52,5 Stokke 58 64 65,1 
Kristiansand V 43 59 48,7 Svelvik 42 76 62,5 
Kristiansand Ø 42 61 44 Tvedestrand 34 79 72,7 
Kvinesdal 17 80 68,7 Tønsberg 77 69,1 51,1 
Langesund 40 45 43,7 Ulefoss 35 94 70,7 
Larvik 60 51,5 49,3 Vennesla 30    55,4 42,3 
Larvik Øst 36      56 48,7     
Lillesand 38 67 54 Veiet gj.snitt  56,3 48 

 
 
 


