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                                      ÆRES DE SOM ÆRES SKAL! 
           Bidrag til Rotary Foundation settes pris på 
 

                                  
 
 
På presidenttreffet i Arendal 11. – 12. Januar, som på alle måter var et godt treff med god 
stemning og mye nyttig informasjon, ble det overrakt diplom og bannere til de beste klubbene 
når det gjelder bidrag til Rotary Foundation  2000 – 2001.   Priser ble delt ut både for totalt 
bidrag og bidrag pr. capita. 
På bildet ser vi fra venstre:  Hilde Andresen, Lillesand (3. Pr.),  Tormod Lislerud, Svelvik (2. 
Pr.),  Gunnar Hansø, Færder (1. Pr.)  DG Anders,  Kjell Steinar Vik, Tønsberg (1. Pr.),  Njål 
Gjennestad, Sandefjord (3. Pr.)   
Mandal, som fikk 2. Pr. var reist ved utdeling av prisene. 
 
Vi gratulerer med flott arbeid, og håper dette er stimulans både for vinnerne og andre 
som brenner for Rotary Foundation. 
                                                
 



Kjære rotaryvenner, 

               Godt Nytt Rotaryår til alle sammen! 
 
Nesten utrolig, men dog sant – første halvår av rotaryåret 2001 – 2002 er historie. Seks måneder 
rik på opplevelser på mange plan er over. Selv om jeg personlig har fartstid fra Afrika, en del av 
verden hvor man er opptatt av at ”tiden kommer”, noe som tidvis kan gi høyst interessante 
refleksjoner omkring tilværelsen og vår kulturs flukt gjennom livet, så må jeg innrømme, at i 
Distrikt 2290 så har tiden det første halvåret ettertrykkelig gått – mer enn den har kommet. Ingen 
tvil – og den har gått riktig fort også! Skal tro om ikke det har vært erfaringene hos mange andre, 
kanskje først og fremst presidentene. Nå vel, det er opptil en hver å tenke gjennom hva vi fikk 
gjort – og hva som står igjen å gjøre fram til 30. juni. 
 
I julebrevet minnet jeg om at det var lurt å rydde opp i rotaryarbeidet, som en del av julestria. 
Det er mitt inntrykk at dette har gått rimelig greit. Og takk for det! 
 
Januar er informasjonsmåneden i vårt rotaryår. Jeg ber presidenter og sekretærer om å følge 
håndboken nøye denne måneden. Det vil spare alle for mye tid ut over våren. Vi har 
programposter som halvårsrapport til Zürich, per capita – avgift som skal innbetales, valg av 
president og sekretær som skal innrapporteres. Videre blir medlemsavgiften til distriktet 
innkrevd. Og en ting til. Sørg for å sende inn bidraget til Rotary Foundation allerede denne 
måneden. Jeg snakker om de minimum USD 17.- per capita som vi har snakket så mye om. Få 
det like godt gjort, og følg betalingsanvisningen MEGET NØYE, slik den er angitt i julebrevet. 
Etter det kan vi puste litt lettet ut!  
 
Og så har vi nettopp avviklet Presidenttreff i Arendal siste helg! Dett er en veldig viktig sak som 
vi i Distrikt 2290 har holdt på med i snart ti år. Her er presidentene fra hele distriktet inne til 
halvårsgjennomgåelse, samarbeid, hyggelig samvær i beste rotaryånd, og fokus lagt på 
gjenstående action for året i henhold til våre omforente mål. Etter min oppfatning den reneste 
”happening” i forhold til samvirket mellom klubbene og distriktets ledere. En nyttig og artig 
samling synes jeg (se egen info på annet sted i månedsbrevet). 
 
Rotaryvenner, nå er det viktig å stå på ut over vinteren og våren, slik at vi når målene våre. Vær 
obs på medlemsutviklingen, som i år er tillagt stor vekt. Og nå skal nærmest all e-mail boksene 
være åpnet. Jeg regner med at vi nå kan få noe mer direkte kontakt mellom klubbene og 
guvernøren, og ellers på tvers i organisasjonen – også mellom klubbene. Det blir spennende å se. 
 
Lykke til videre! 
 
Med rotaryhilsen, 
 
      Anders 
     DG 2290 



 

                                          R Y L A  
 V I K T I G !                                                                                    H A S T E R  
                                                  P Å M E L D I N G  
RYLA avholdes på Eidene - Tjøme 28. feb. til 2. mars. Påmelding skjer til Odd Bergh, tlf. 
33 32 63 86 eller fax 33 32 48 91. Vi er på overtid. Jeg viser til positiv innstilling til RYLA 
ved klubbesøkene, og bekrefter at det er lagt opp til et kjempeinteressant og nyttig seminar 
for unge lederemner. Presidenter - ta ansvar, meld på en eller flere kandidater og gå 
deretter ut og finn dem! Det er eneste sjanse. Tiden rinner snart ut!  
 
Med innstendig rotaryhilsen, Anders DG-2290  
____________________________________________________________________________ 
 
 
NYTTÅRSØNSKER FRA INNER WHEEL: 
 

1. Nye medlemmer! 
2. Nye klubber der det i dag ikke fins noen! 
3. Overlevelse av klubb som har meldt om nedleggelse i år!  

(Kristiansand med 3 Rotaryklubber) 
 
Rotarymedlemmer er fortsatt nærmest våre potensielle nye medlemmer. Derfor er holdningen til 
Inner Wheel som organisasjon viktig gjennom hvert enkelt Rotarymedlem. Historien vår viser at 
vi vokser når Rotarymedlemmer oppmuntrer sine nærmeste til deltakelse, og vi taper terreng i 
motsatt fall. 
 
Er du en Rotarianer som ser at Inner Wheel er en kvalitets- og selvutviklingsorganisasjon med 
Rotary som forbilde? Hvis du er det, vennligst se deg nøye rundt i familie og vennekrets og tenk 
over hva du kan bidra til! 
 
Koner, samboere, kjærester, søstre, døtre og svigerdøtre til dere ønskes i hovedsak som 
medlemmer hos oss. 
Etter at kvinner tas opp som medlemmer i Rotary, kan disse også bli Inner Wheelere enten i 
tillegg til Rotarymedlemskapet, eller i stedet for dette. Vi vet at kvinner i Rotary slutter fordi 
medlemskapet der er for tidkrevende. I Inner Wheel har vi 10 møter pr. år. Convention 
avholdes hvert 3. år.  
 
Det er en rekke andre muligheter til medlemsskap, men de over nevnte er de viktigste.  
 
Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt for avklaring og opplysninger om oss! 
 
Godt nytt år! 
 
Vennlig hilsen 
Anfrid Sagen 
Pastpresident i D29 og Extension Organizer 
Adresse: Montebelloveien 3, 3080 Holmestrand. Tlf.330 53281. Mail: Anfrid.Sagen@hive.no 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inviterte gjester i Rotary. 
 
Fra tid til annen kommer det spørsmål og synspunkter på dette med å invitere gjester til 
rotarymøter. 
Manual of Procedure 2001 sier om dette at klubbene oppmuntres til å invitere gjester til møter 
med  spesielt interessante programmer, slik at ikke – rotaryanere på denne måten kan bli bedre 
informert om innholdet i Rotary.  
 
Permanente gjester, bortsett fra representanter fra media og medlemmer av andre klubber, er det 
ikke dekning for i lovverket. Guvernørens kommentar til dette er at gjester både kan og bør 
inviteres sporadisk, og til spesielle programmer. Det viktige er at inviterte gjester ikke må bli 
forespeilet medlemsskap ved slike invitasjoner. Ved spørsmål om medlemsskap må 
opptaksprosedyren følges.  
 
Skal unntaksvis gjester bli invitert til flere møter, bør dette ”klareres” blant medlemmene. 
Inviterte gjester er altså stort sett greit og, men det skal utvises forsiktighet. 
 
DG Anders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÅNEDENS HENRIK: 
Ikke øl i en sådan stund.  Gi meg Fløyten. 
(Hjalmar Ekdal i Vildanden) 



IT – STATUS I 2290 OG ARBEIDET FRAMOVER 
 
Status 
På presidenttreffet i Arendal nylig summerte vi opp status på IT-siden i distriktet. Det var 
35 klubber med egen hjemmeside, og det er over tre fjerdedeler. Det er vi godt fornøyd 
med. Når det gjelder vedlikeholdet, er det verre. 33 klubber har oppdatert sine 
hjemmesider med årets organisasjonsoversikt. Bare 17 klubber hadde rukket å 
oppdatere programmet for de nermeste månedene. Dette er for dårlig! Møteprogrammet 
er noe av det viktigste som ligger ute på nettet. Det er der man ser etter når man tenker 
på å besøke en klubb. Jeg vil sterkt henstille til klubbene å oppdatere møteprogrammet 
for vinteren og våren. I Guvernørens mål for rotaryåret står det at alle klubbene skal ut 
med egne hjemmesider, og ha møteprogrammet oppdatert. Dette målet når vi uten alt 
for mye anstrengelser. 
 
En annen sak er klubbenes postkasser. Alle klubbene har fått egne postkasser med 
adresse som inneholder klubbnavnet (eks.:Svelvik@Rotary.no). Når man kan systemet, 
så kan man ta adressen til en hvilken som helst klubb i Norge ut av sitt hode og sende 
epost til klubben. Dette er veldig nyttig, da det tidligere har vist seg å være tungt å holde 
f.eks. adresselister til presidenter og sekretærer i distriktet. Forutsetningen er imidlertid 
at posten blir lest og besvart, og det er her det mangler en del. Jeg sendte ut en liten 
testmelding den 2.januar, og da presidenttreffet startet 9 dager etter, så var det 24 av 
klubbene som hadde besvart den. Her må man skjerpe seg! 
 
En kjapp oppsummering viser at 12 klubber hadde alt dette på plass. De hadde sine 
hjemmesider oppdatert, og de svarte på sin post. Disse er (alfabetisk)  
Brevik, Farsund, Flekkefjord, Færder, Grøm, Kragerø, Langesund, Sande, Sandefjord, 
Sandefjord Øst, Svelvik og Tvedestrand 
 
Arbeidet framover 
Vi må nå sette oss noen frister for å drive dette arbeidet framover. Etter en diskusjon 
med Guvernøren og en liten happening på møtet, har vi kommet fram til følgende 
aksjonspunkter med tidsfridster: 

Alle som har hjemmesider oppdaterer programmet og organisasjonen innen 1.feb. 
De som er i gang med hjemmesidene, eller planlegger å gjøre det snart, tar et tak og 
få det på lufta til 1. feb. 
De som ikke har hjemmesider, og ikke ser noen utvei nå, sender programmet, 
organisasjonen, tekst som skal stå på hovedsiden og gjerne et bilde til meg innen 
20. januar. Da lager jeg et enkelt oppsett og får det ut til 1. feb. 
Alle svarer på postkassetesten innen 20. januar. 

 
De som har problemer tar kontakt med meg, så løser vi det meste. 
 
Lykke til! 
 
Per Magne Berget 
DICO-2290 
 



 
 

FORSLAG TIL 
GUVERNØRKANDIDAT 

 
Klubbene oppfordres med dette til å sende inn sine forslag til 
guvernør for rotaryåret 2004 – 2005 – vårt 100-årsjubileum. 
 
Valgbar er alle som oppfyller kravene som er fastsatt av 
Rotary International: 
 
1. Være aktivt medlem i klubben. 
2.  Inneha en udiskuterbar klassifikasjon. 
3. Ha vært president i en klubb et helt Rotary år. 
4. Være innforstått med og fysisk kapabel til å ivareta de  
            forpliktelser som følger guvernørembetet.  
5. Ha vilje til å imøtekomme de krav som fordres til 
            embetet. 
6. Ved tiltredelsen må kandidaten ha vært medlem av en  

eller flere klubber i 7 år. 
7. Være godt informert om Rotary. 
 
 
 
Frist for innsending av forslag er satt til 20. februar 2002. 
Skriftlig forslag sendes til leder av nominasjonskomiteen, som 
er Edrund Olaisen, Langsundveien 153, 3960 Stathelle. 
 
 
 
 
 
 
Barcelona Intenational Convention 23 – 26. 
juni 2002 
 
Alle som har vært med på dette vet at dette er en 
kjempeopplevelse. Til sommeren kommer konferansen så nært 
til oss at det burde være mulig for mange å oppleve dette. 
Distriktet prøver nå om dagen å komme opp med et utspill til 
fellesreise. Dere kan lese om arrangementet på Intenett 
www.rotary.org  
 
Meld tilbake til DG Anders om det er interesse for dette. 
 
 
 

 
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 
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 
 



 

Presidenttreff i Arendal 11 – 12. januar. 
 

Distrikt 2290 runder halvåret i god form! 
 
Det årlige presidenttreffet ble som vanlig avholdt på Clarion Tyholmen hotel i Arendal – sånn 
passe midt i distriktet. Her satte sist helg presidentene og distriktslederne seg stevne for å gå 
gjennom første halvår, sette status for vårt kjære rotarydistrikt, justere kursen for neste halvår, 
og, ikke minst, bli bedre kjent og dyrke samholdet og kameratskapet i Rotary.  Fredagen gikk 
med til å kjøre gjennom IT – biten, og det vises her til egen orientering. Om kvelden var det 
middag og hyggelig samvær til sent på kveld. Her gikk praten livlig mellom presidentene, og 
meninger ble prøvet og ideer skapt og diskutert. Lørdagen gikk i hovedsak med til gjennomgang 
av medlemsutviklingen i klubbene, RYLA, som kommer i mars i regi av Sem RK, og Rotary 
Foundation – prosjekter. Her fikk presidentene presentere alle de pågående prosjektene som nå 
etter hvert materialiserer seg. Som en del av dette, ble arbeidet mot Litauen presentert av IPDG 
Edrund, med bilder og ord.  
Vi opplever fantastisk spennende tider i distrikt 2290 i år. Det er rett og slett utrolig hva alle 
aktørene på Litauen-prosjektet har satt i gang – med Edrund og Christian i spissen. Men også 
klubbene, anført av en utrolig stå på – mentalitet i Svelvik RK, gir og vil fortsatt gi oss alle flotte 
opplevelser i tiden framover. Og så har vi RF-prosjektene mot den tredje verden. Her ligger det 
masse spenning og venter. De klubber som ikke selv kjører prosjekter kan henvende seg til de 
klubbene/prosjekter de selv fatter interesse for, og presidentene er nå godt orientert om dette, og 
vil informere og bearbeide prosjektene i klubbene. Distriktet kjører nå følgende prosjekter: 
Haydom-sykehyset i Tanzania, Mor Theresa barnehjem i Rwanda, hjelp til 
sukkerslavearbeiderne i Den Dominikanske Republikk, skoleprosjekt i Uganda i regi av Venner 
av Uganda, gatebarnprosjekt i Brasil, og et eller flere nye prosjekter i Kenya. Deltakelse i disse 
prosjektene vil gi  stimulans til det indre liv i klubbene.  
 
Medlemsutviklingen står i fokus i år. Det er  full oppslutning til de mål distriktet og klubbene har 
blitt enige om, og det arbeides til dels meget friskt. Vanligvis kommer de fleste opptak ut over 
våren, men allerede nå er flere klubber kommet godt i gang. Andre kommer på banen fra nå og 
utover  våren.  
 
Melding til alle sekretærer: Skjemaeet for innberetnig av medlemmer som går til 
distriktssekretæren først og deretter til IPDG Edrund må fylles ut ordentlig og riktig. Det har det 
manglet en god del på. Men dette er en sak som kommer fra Evanston, og MÅ følges opp. 
 
 

                                        
   En engasjert Edrund Olaisen fortalte om opplevelsene I Litauen 



 
 
SLIK MØTTE VI I DESEMBER 
 
Statistikk for desember viser at TVEDESTRAND er i en særklasse med hele 85 % 
 
Virkelig et eksempel til etterfølgelse for alle andre, og svært imponerende 
 
 
 
5 klubber  har ikke rapportert inn til sekretariatet  denne måneden.  Vi regner med det er på plass 
igjen neste gang.  Lykke til! 
 
Klubb Medl

. 
Desember Klubb Medl. Desember 

Arendal 52 45 Lyngdal 33 60 
Borre 28 70 Lågendalen 22 - 
Brevik 53 49,1 Mandal 74 61 
Bø 34 62 Nedenes 48 64 
Farsund 55 47 Notodden 56 - 
Flekkefjord 63 63 Nøtterøy 70 74,6 
Færder 37 60,2 Porsgrunn 69 48 
Gimsøy 44 66 Risør 51 60 
Grenland 28 52,5 Rjukan 12 27,3 
Grimstad 59 56 Sande 40 - 
Grøm 42 - Sandefjord 67 52 
Holmestrand 52 71,8 Sandefjord Øst 59 69 
Horten 48 67 Sem 59 50,3 
Jarlsberg 53 64,7 Skien 63 71,2 
Kongsgaard 59 65 Skien Vest 38 45,7 
Kragerø 40 55 Stavern 38 60,7 
Kristiansand 75 41 Stokke 58 71 
Kristiansand V 43 48 Svelvik 42 73,9 
Kristiansand Ø 42 54 Tvedestrand 34 85 
Kvinesdal 17 - Tønsberg 77 60,3 
Langesund 40 42 Ulefoss 35 48 
Larvik 60 58,8 Vennesla 30 62,1 
Larvik Øst 36 60    
Lillesand 38 68 Veiet gj.snitt  58,8 

 


