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Kjære rotaryvenner, 
 
Det nærmer seg jul nok en gang, og rundt i alle de tusen hjem landet over forberedes det til 
julefeiring. Det innbefatter rydding og rengjøring i krinker og kroker, slik at til slutt julefreden 
senker seg over alle og enhver. 
Jeg kan ikke unngå å trekke parallellen over til vårt kjære Rotary. Også her bør klubbenes 
tillitsvalgte nå ta en sjekk på at alt er som det skal være før halvårsskiftet. Er kontingentene til 
Rotary International og til distriktet betalt? Har klubbene startet innbetalingen av sine årlige 
bidrag til Rotary Foundation? (Se for øvrig instruks for innbetaling på annet sted). Hvordan er 
det med gjennomføringen av nye medlemmer? Og hva med de enkelte klubbenes  mål for året – 
går det som planlagt? Kjære venner, det er tid for en liten ryddesjau i klubbene – en liten 
rengjøring til jul for å sjekke at alt er som det skal være. Så er det sagt. Det er så lett å bli 
hengende litt etter med ting, og da blir det alltid tungt å ta igjen.  
 
Det er også noen få klubber som henger etter med hjemmsidene sine. Ta et krafttak og få jobben 
gjort. Alle klubbene bør også nå sjekke at deres mail-bokser er åpne på Internet. Det er uhyre 
viktig for intern kommunikasjon mellom distriktet og klubbene. Jeg ber presidentene kontakte 
Per Magne Berget på  dico.2290@rotary.no  

God  jul ! 
        
       Til dere alle 



 
Julen har både sine meget lyse sider og også mye ettertanke og mange har mistet kjære gjennom 
året og føler savn. Slett ikke alle har det lett i julen, hverken her i vårt land eller ellers omkring 
på jorden. Behovet for å bidra til fred og fordragelighet internasjonalt gjennom vår fjerde avnue 
– Internasjonal tjeneste – er mer aktuelt enn noen sinne synes jeg. Det som skjedde den 11. 
september i USA var en påminnelse om hvor viktig denne delen av Rotary’s virkefelt er. Vi kan 
være stolte av vår egen Rotary Foundation og alle virkemidlene vi har der. RF gir oss 
mulighetene til både å påvirke og delta i internasjonalt fredsskapende arbeide. Det er i realiteten 
et privilegium – som vi må ta del i.  
 
Jeg er personlig meget stolt over den imponerende innsatsen som er lagt for dagen vedrørende 
distriktets innsats i Litauen. Vi vil alle se resultatene av dette arbeidet etter hvert, men på vegne 
av distriktet sender jeg en spesiell hilsen til alle rotaryanere som på denne måten bringer både 
praktisk humanitær hjelp og menneskelig varme fra oss til medmennesker i nød. Det blir nok en 
meget spesiell jul for våre venner i Litauen i år. 
 
Kjære rotaryvenner, når julefreden senker seg over landet, så er jeg som guvernør også nærmest 
ferdig med alle klubbesøkene i distrikt 2290. Jeg vil takke for fantastisk flott mottakelse og for 
alle de minnene som sitter igjen etter disse besøkene – blant positive rotaryanere. Det har vært en 
opplevelse. 
 
Jeg benytter denne anledningen til å ønske alle rotaryanere og deres familier en riktig god jul og 
et begivenhetsrikt og godt nytt år! 
 
 
Med rotaryhilsen, 
 
 
Anders DG - 2290  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
NORSK ROTARYALMANAKK FOR 2002  
-BESTILL NÅ!! 
 
Norsk Rotaryforum’s INFORMASJONSKOMITE har igjen gitt ut Norsk Rotaryalmanakk, nå 
for 2002.  I tillegg til å være en delikat og praktisk almanakk inneholder den 14 sider rotarystoff, 
med blant annet alle norske klubbers møtedager og –tider. 
 
Opplaget er begrenset til 1000 stk, og prisen er kr. 58,- + porto.  Bestillinger legges inn på 
http://info.rotary.no/trade/productview/14/3/ eller sendes til Rotary Medlemsservice, Bachesvei 
49, 3800 Lier. 
Telefon 32 84 21 00,  telefax 32 84 23 09,  E-mail medlemsservice@rotary.no 
 
 
 
 



 

LITAUEN  ET  ROTARYEVENTYR!! 
 
En begeistret PDG Edrund rapporterer om stor entusiasme og stort engasjement I forbindelse 
med prosjektet I Litauen.  Hele 9 norske klubber og 2 fra Litauen jobber sammen om noe som 
faktisk har blitt mange prosjekter. 
Fredag 7 desember gikk det buss av gårde, stappfull med utstyr og glødende rotaryanere.   
Svelvik RK står sentralt i arbeidet, og de har gjort en kjempejobb og vært drivkraft sammen med 
entusiastiske Edrund.. 
PC-er og utstyr, klær og sko, leker til barn, 100 madrasser, 100 dyner og puter, 100 sett sengetøy 
og masse pledd,  -alt er kjærkomment.  Barn på barnehjem lyser opp i glede, kontakter knyttes 
mellom klubber og land og det oppleves som svært meningsfylt for alle.  Her blir virkelig 
Rotary-idealer omsatt i praktisk handling.  Det er viktig å få fram at ALT SOM SKJER ER 
INITIERT FRA LITAUEN.  Vi har spurt om hva de trenger, og de har vist oss de stedene og de 
oppgavene som har størst prioritet for øyeblikket.  Alt skjer i nært samarbeid med Rotaryanere i 
området vi har valgt å legge hovedtyngden i, ut fra det flotte prosjektet som Brevik RK 
gjennomførte i Panevezys på barnehjemmet der. 
 
Vi kommer tilbake med ny rapport om hvordan turen var.  Dette er gøy! 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

FLERE KLUBBER ER PÅ NETTET 
 
Det går stadig framover med nettbruken, sier Per Magne Berget, distriktets IT-ansvarlige (Bildet) 
Nå er 34 av distriktes 46 klubber etablert med hjemmeside, og flere er på vei inn.  Det betyr at vi 
har passert tre fjerdeedeler.  Dette begynner å bli bra! 
Husk at det er vanskelig for distriktet å vedlikeholde en oversikt over alle presidentenes 
mailadresser til enhver tid.  Klubbkassene er da den eneste mulighet hvor vi er sikre på å kunne 
nå alle.  De som har problemer kan sende en mail til Per Magne Berget, så vil han lose dem 
igjennom til postkassa. 
En del klubber har tatt i bruk klubbpostkassen sin, men her er det nok en god del som gjenstår.  
Et tips til klubbene:  Sjekk postkassen, som har adresse <klubbnavn>@rotary.no jevnlig.  Minst 
sekretær og kanskje også president bør sjekke denne kassa. 
 

                                                              
 
 



 
 
NB!      INNKALLING TIL 
PRESIDENTTREFF    NB!     
 
Det innkalles herved til det tradisjonelle Presidenttreffet i 
Arendal, Clarion Tyholmen hotell 11. og 12. Januar 2002. 
Konferansen starter fredag kl 17.30 og avsluttes lørdag kl. 
16.00. 
Denne konferansen er obligatorisk for alle presidentene og er 
helt sentral i distriktets gjennomføringer 
av planer og mål for året, samt for gjensidig utveksling av 
erfaringer fra året så langt. 
Presidentene bes vennl. innen 20.12.  meddele Guvernør 
Anders om påmelding og om overnatting på hotellet ønskes. 
Agenda for avviklingen følger om få dager. Vel møtt alle 
sammen! 
 
 

Utmerkelser mottatt fra Rotary 
International - The Rotary Foundation. 
 
Fra RF har Distrikt 2290 mottatt en rangering av innbetalte 
bidrag til Rotary Foundation, Annual Programs Fund, for 
rotaryåret 2000 – 2001 som følger: 
 
Kategori:  Totalt innbetalt bidrag: 
 
Nr.  1.  Tønsberg Rotary klubb  
   USD  1.329.73 
 
 ”   2.  Mandal Rotary klubb   
   USD 1.267.09 
 
 ”    3.  Sandefjord Rotary klubb  
   USD  1.214.55 
 
 
Kategori: Per capita bidrag: 
 
Nr. 1.  Færder Rotary klubb   
   USD  32.76 
 
 ” 2.  Svelvik Rotary klubb   
   USD 17.45 
 
 ” 3.  Lillesand Rotary klubb  
   USD 20.92 
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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 
3825 Lunde 
Ulefoss RK 
E-post: 
kass.2290@rotary.no 
Tlf 35 94 81 34 (p) 
35 94 94 71 (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 
 



 
 
Guvernøren og distriktet gratulerer klubbene med flott innsats for en sak som vi er svært gode på 
og hvor behovet er stort for innsats i framtiden. Sammen med premieringen blir klubbene 
oversendt et banner og en hilsning fra Rotary International – The Rotary Foundation. Disse vil 
bli distribuert til klubbene ved første anledning. Vi minner samtidig om dette års bidrag som er 
målsatt til gjennomsnittlig USD 17.- per capita for hele distriktet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNDOMSHJØRNET 
 
Hvor er guttene? 
 
Jeg sitter nå med søknadslisten for neste års utvekslingsstudenter. Jeg er  litt forbauset over hvor 
få gutter det er. Nå vet ikke jeg hvilke søknader den enkelte klubb har fått inn, men slik 
søknadskriteriene er så er det de beste som er plukket ut. Av de 10 søknadene vårt distrikt har 
fått er det bare to gutter. Spesielt interessant er det i lys av artiklene i siste bladet av Rotary 
Norden hvor kvinner i Rotary blir diskutert. Med den kunnskap disse studentene får om Rotary 
er de naturlige kandidater til senere å bli medlem.  Er jentene mer nysgjerrig? Er de mer 
karrierebevisste? Ser de nytten og ikke minst gleden av å reise ut, lære nye språk, nye kulturer? 
Jeg bare spør.  
 
Den enkelte klubb bør allerede nå tenke på neste års kandidater, for de som skal ut i 2003. 10 
studenter ut er for lite for et så stort distrikt som vårt og hvis vi også får flere gutter på banen 
burde vi kunne doble antallet.  
 
Samlinger for de som er i Norge 
 
I januar er det vintercamp på Nesbyen fra 20. – 27. januar. Dette er frivillig  for studentene. Mer 
informasjon til studentene vil bli sendt ut. 

 

HVORDAN FÅR VI BETALT?? 
 
Alle innbetalinger til Rotary Foundation må være sendt innen mars måned.  Giroene må fylles 
ut nøyaktig, med KLUBBENS NAVN,  ADRESSE OG NUMMER.  Husk å skrive:   
CONTRIBUTION TO ROTARY FOUNDATION 
 
Fra januar 2002 skal følgende bankforbindelse brukes: 
DEN NORSKE BANK ASA 
Kirkegaten 21,  1” Floor 
NO-0153 Oslo  
Norway 
 
Kontonavn:  Rotary International 
Kontonummer:  70580752398 
Swift ID:  DNBA NO  KK 
Currency/valuta:  NOK (Norwegian Krone) 



 
I februar, 8. – 10. inviterer Inner Wheel i Kristiansand studentene i vårt distrikt til samling. 
 

  
 
I april/mai er det Europa-tur. Dette opplegget er under arbeid. Denne turen er også frivillig for 
studentene. 
Det er med andre ord mye å se frem til, mye å oppleve og mye å skrive hjem om. 
 
Bjørg Karin 
DYEO 2290 
_____________________________________________________________________________ 
 
SLIK MØTTE VI I OKTOBER OG NOVEMBER:  
SVELVIK OG TVEDESTRAND  BEST! 
 
Statistikk for oktober og november viser:.  
Best i oktober var  Svelvik med  76,8 %, tett fulgt av NØTTERØY med 75,2  % 
Snittet for oktober var 59,8 %.   I november var Tvedestrand best med 88 %, fulgt av Svelvik 
med 82,7 %  Snittet for Distrikt 2290 var 60,8 %. 
 
ALLE KLUBBER HAR RAPPORTERT !  Det setter vi pris på. 
 
Klubb Medl

. 
Okt.  -  Nov. Klubb Medl. Okt.  -  Nov. 

Arendal 52 54         -      60      Lyngdal 33 52,6      -     52,9 
Borre 28 67         -      67 Lågendalen 22 73         -      62 
Brevik 53 61,6      -     65,3 Mandal 74 70          -     66 
Bø 34 63         -       63 Nedenes 48 62          -     65 
Farsund 55 49,6      -      65 Notodden 56 58,3       -    40,8 
Flekkefjord 63 63         -     57,2 Nøtterøy 70 75,2       -    74,6 
Færder 37 57,6     -      57,3 Porsgrunn 69 53,9        -   51,3 
Gimsøy 44 57         -      66 Risør 51 65,6        -   58,2 
Grenland 28 49       -    44,5 Rjukan 12  33,5       -   29,8 
Grimstad 59 61         -       64 Sande 40 68,5       -    73,1 
Grøm 42 54,7       -    53,1 Sandefjord 67 58          -    51,4 
Holmestrand 52 69,6      -      74 Sandefjord Øst 59 45          -     61 
Horten 48 58          -    60,5 Sem 59 53,2      -    48,6 
Jarlsberg 53 60,8      -     59,3 Skien 63 70         -     71,1 
Kongsgaard 59 62,8      -   56,9 Skien Vest 38 43,2      -    43,2 
Kragerø 40 46,1      -   52,1 Stavern 38 55         -     60,2 
Kristiansand 75 57,5      -     63,3 Stokke 58 71          -     75 
Kristiansand V 43 57           -    59 Svelvik 42 76,8       -    82,7 
Kristiansand Ø 42 63           -    56 Tvedestrand 34 70         -       88 
Kvinesdal 17 60          -     70 Tønsberg 77 68,4      -     67,6 
Langesund 40 52          -     54 Ulefoss 35 56        -       55 
Larvik 60 56,6      -    67,6 Vennesla 30 62,6       -    64,7 
Larvik Øst 36 61        -     50    
Lillesand 38 67          -      70 Veiet gj.snitt  59,8    - 60,8 

Så er det Holmenkolltreff i mars, 15. – 17. Også her 
kommer det mer informasjon.  
 



 

GSE-deltakere flotte 
Rotary-kandidater 
 
-Deltakere i GSE-team er utmerkede kandidater til rotarymedlemskap heter det i GSE-
håndboka for distriktsledere. Det har Skien Rotary Klubb tatt på alvor.  På seks år er fire 
GSE-deltakere blitt medlemmer i klubben.  Den første av dem tar fatt som president i Skien 
Rotary Klubb til sommeren. 
 
Siste skudd på stammen i en av landets eldste klubber er Karin Farstad som var på GSE-
utveksling til Korea i 2000.  Hun ble høytidelig tatt opp som medlem under en 
guvernørbesøket før jul. 
 
-GSE-utvekslingen tiltalte meg fordi jeg kunne lære om andre folk og kulturer uten å komme 
der som turist, sier Karin Farstad.. –Rotary-medlemskap er interessant av flere årsaker – både 
fordi det er basert på yrkestilknytning, og fordi moral og etikk står sentralt i arbeidet.  
Internasjonalt engasjement for økt forståelse mellom mennesker har jeg stor sans for, og 
Rotary appellerer til meg fordi en ikke skiller mellom rase og religion, sier Karin Farstad.  I 
klubben har hun alt funnet seg godt til rette, og hun synes programkomiteen har komponert et 
spennende program som bidrar til å utvide medlemmenes horisont. 
 
De fire GSE-veteranene i Skien RK er alle i trettiårene, og bidrar godt til å trekke ned en høy 
gjennomsnittsalder i klubben.  Dessuten motbeviser de påstandene om at småbarnsforeldre er 
dårlige til å møte.  
 
Ole Matias Gulseth er leder av internasjonal komité i Skien RK, og medlem i GSE-komitéen 
i D 2290. Han har vært en aktiv ambassadør for Rotary i forhold til GSE-deltakerne – og det 
er ikke minst hans fortjeneste at de har bedre kunnskap om Rotary enn mange som har vært 
medlemmer i flere år. 
 
Gulseth brenner for at klubbene må bli flinkere til å trekke GSE-deltakerne med i 
rotaryarbeidet – og til å benytte dem som foredragsholdere etter at de har vært ute.  –Disse 
menneskene er ofte noen av de beste kandidatene vi har til å føre Rotarys tradisjoner videre, 
sier han. 
 

                                      
 
I år 2000 var Karin Farstad på Group Study Exchange med Rotary til Korea.  Nylig ble hun 
tatt opp som medlem i Skien Rotary Klubb i nærvær av blant andre president Finn Risung, 
fadder Ole Mathias Gulseth og guvernør Anders Skipenes. 


