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UTVIKLINGEN ER POSITIV   
- Langspurten er i gang for dette 
Rotaryåret       
                                                                        

 
  
 
Kjære rotaryvenner, 
Vi er definitivt inne i langspurten fram mot 30. 
juni. Og det skjer positive ting rundt om i 
distriktet vårt. 
Det som nå er viktig er å holde fast ved de mål 
vi sammen har satt for året, ta status på egen 
klubb i forhold til målene, og ta de nødvendige 
grep for å komme i mål i henhold til planen. 
Først når målene er nådd kan vi lene oss 
tilbake med en god følelse av å ha gjort vårt 
beste for Rotary i vårt  år. 
Første halvår holdt ganske bra n.d.gj. 
medlemsutviklingen, til tross for en god del 
”opprydding” i enkelte klubber. Det indikerer 
at vi vil kunne få en reell vekst ut over våren. 
Men vent ikke for lenge. Trå til nå! Jeg 
innrømmer at jeg er meget spent på  

 
resultatet pr. 30. juni. Jeg fornemmer at gode 
tall er på gang. 
Likeledes har nå innbetalingene til RF kommet 
godt i gang. Husk endelig å bruke det nye 
kontonummeret som ble opplyst på 
presidenttreffet i Arendal – DNB ASA 
nummer 7058.07.52398. Og husk å merke 
innbetalingen som angitt i Håndboken. Det er 
meget viktig. Og målet er min. USD 17.- per 
capita.  
 
Jeg regner nå med at alle klubbene har 
innrapportert alle opplysninger vedr. Årboken. 
Hvis ikke er det ”brannalarm” på det for å 
komme med.  
 
Også internasjonalt opplever vi nå en vekst i 
Rotary. Pr. utgangen av januar har vi en netto 
vekst på over 22.000 medlemmer, og Rotary er 
nå inne i 163 land, en fin økning. Det ser 
ganske enkelt ut til at det “hardkjøret” vi har 
hatt internasjonalt i dette Rotaryåret på 
medlemsutvikling bærer frukter.  President 
Rich King er ”på hugget”, og det blir 
spennende å se de endelige resultater. 
 
Jeg utfordrer nok en gang rotaryanere i D. 
2290 til å reise til Barcelona International 
Convention i juni. 20 biletter ligger klare til de 
som kommer først. Se opplegget i forrige 
månedsbrev, samt i skriv sendt ut til klubbenes 
e-mail adresser. Barcelona blir et stor 
opplevelse. Blant mange gjester kommer også 
Gorbatchov fra Russland, Tony Blair fra 
England og fra USA kommer komikeren Jerry 



Lewis. De vil på hvert sitt vis sette preg på programmet. 
Den nye organisasjonen som tar over 1. Juli er i full utvikling. Pets og Distriktssamling er 
avholdt i Langesund, med bra frammøte og engasjerte nye ledere. Neste runde går i 
Krisitiansand, og mer utførlig referat fra disse arrangementene kommer i neste månedsbrev. 
 
Og sist, men ikke minst, RYLA ble av holdt i regi av Sem RK. Jeg fikk være med på åpningen 
heldigvis. Flott opplegg og min honnør til Sem for stor innsats for en fin sak. Dette bør bli en 
årlig arrangement. 
 
Med Rotaryhilsen, 
DG Anders 
 
 
 
 
Ida og Roger får det travelt i året som kommer 
 
 

 
 
 
 
Det er vel ikke så ofte at mann og kone tar på seg presidentvervet i hver sin Rotaryklubb, men 
det har altså Ida og Roger gjort for 2002/2003. 
 
Ekteparet Ida Skattum og Roger Lysfjord, i henholdsvis Langesund RK og Brevik RK, går et 
travelt år i møte med sine verv. Begge er de ansatt i industrien i Grenland, Ida i Borealis og 
Roger i Hydro Business Partner.  
 
I tillegg til full jobb har de nylig bygget hus helt i sjøkanten i Bamble, har barnebarn og en stor 
venneskare som pleies med varme og hjertelighet. Golf spiller de også! 
 
De ønskes lykke til med hver sitt presidentverv. 
 
Bjørg Karin 
 



 
VAR DET NOEN SOM KLAGET PÅ 
REKRUTTERINGEN? 
-Kragerø RK viser at det går an….. 
 
Vi hører ofte at det går tregt med å rekruttere nye medlemmer 
til Rotary.  Men noen får det til.  Kragerø RK f. eks. har sendt 
oss en solskinnshistorie som bør inspirere andre til å jobbe 
med rekruttering.   
Hør bare:  5 nye medlemmer har kommet inn i klubben så 
langt i år.  På 2 møter etter hverandre ble tils. 4 tatt opp, og det 
varsles fra  “Perlen blant kystbyene” at det ikke stopper med 
det,  enda flere nye skal være på vei.  
 
Vi gratulerer Kragerø med fabelaktig rekruttering, og 
utfordringen bør tas opp av alle andre klubber i distriktet vårt. 
 
 

 
 
På bildet ser vi de nyeste medlemmene i Kragerø.  Fra vensttre:  Irene 
Lønne, Anders Sandaas,  Roy Martin Pedersen, president Lars Kjendal, 
Gunnar Øyhaugen og Arne Ingar Klausen 
 
 
 
ROTARY-GOLF 
-noe for deg? 
 
Holstebro Vestre Rotary Klubb er arrangør av det 32. Nordiske 
Rotary Golfmesterskap, som finner sted 1.-3. August på 
Holstebro Golfklubbs baneanlegg. 
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Er du interessert I å vite mer, kan du se på Rotary Danmarks hjemmeside www.rotary.dk eller på 
www.rotarynyt.dk/golf. 
Rotary Norden, nr. 1/02 har på side 40 også en orientering om arrangementet. 
 
Det er mange entusiastiske golfere i Rotary, så dette vil sikkert fenge mange. Og glem ikke 
distriktets Golf-turnering i Larvik 1. Juni.  Det blir helt topp! 
 
__________________________________________________________________ 
 
UNGDOMSUTVEKSLINGEN HAR VIND I SEILENE 
-store planer for de kommende år 
 
Undertegnede har vært på PETS- og Distriktssamlingen i Langesund 1. og 2. mars. Der 
presenterte jeg status for ungdomsutvekslingen i D2290 for de kommende år, slik det 
fremkommer etter mottatt informasjon via mail, telefoner, brev og på presidenttreffet i Arendal i 
januar i år. 
 
Klubber som skal sende ut studenter: 
 
Klubb   2002 2003 
Arendal   x x 
Borre/evt. sammen   
med Horten   x 
Bø    x 
Farsund   x 
Flekkefjord   x 
Færder/Nøtterøy               x 
Jarlsberg   x 
Kragerø                x 
Langesund  x 
Nedenes                x x 
Notodden   x 
Nøtterøy/Færder  x 
Porsgrunn/Grenland x 
Risør   x 
Sande/Svelvik   x 
Sandefjord Øst  x 
Sem   x 
Tønsberg   x 
Ulefoss   x 
Vennesla   x 

 
Det ser lovende ut og siden målet for innkommende distriktsguvernør er 14 – 16 studenter i 
2003, skulle det ikke være vanskelig å få dette til. Men det er klubbene med YEO’en i spissen 
som må være  drivende i dette arbeidet, i samarbeid med DYEO. 
 
Som jeg sier på alle samlinger:  Ungdomsutvekslingen har jeg virkelig tro på. 
 
Det å skape kontakt over grensene samtidig som ungdommen får en opplevelse og en erfaring 
som de vil ha stor glede og nytte av senere i livet, mener jeg representerer en grunnpilar i Rotary. 
driver med.  



 
Tiden er snart inne for å begynne arbeidet med å søke etter studenter som skal reise ut i 2003. 
Det kan synes lenge til 1. november, som er søknadsfristen, men vi vet at det tar tid å finne den 
rette studenten og det er jo en del skjemaer som også skal fylles ut. 
 
Hvis noen savner sin klubb på listen så ta kontakt med Ivar Hauler Halvorsen som vil være 
tilstede på PETS- og Distriktssamlingen i Kristiansand 15. og 16. Mars, eller med undertegnede. 
 
Bjørg Karin, DYEO 2290 
 
 
 
 
 
STURLA  SCHIE,  NOTODDEN  RK ER 100 ÅR 
 
Våre hjerteligste gratulasjoner går til Sturla Schie, medlem av Notodden RK, som 
rundet 100 år den 7. Mars. 
Sturla Schie har over 50 års aktivt virke bak seg i Rotary, og har således deltatt i en 
veldig utvikling gjennom alle disse årene. 
Guvernøren har på vegne av Distrikt 2290 og hele Rotarybevegelsen sendt hilsen 
til jubilanten hvor vi gratulerer og takker for den store innsats han har lagt ned og 
ønsker fortsatt gode år ved god helse.  
 
 
 
 
FEBRUAR:  SANDE BEST, -fulgt av Holmestrand og Bø 
GJENNOMSNITTET:  TVEDESTRAND TOPPER!! 
 
Statistikk for februar  viser at Sande hadde best frammøte med 78,1 %.  På de neste plassene 
fulgte Holmestrand (75,5 %) og Bø (75 %)  Det er mange oppe på 70-tallet, og det er 
imponerende. 
 
Når det kommer til gjennomsnittet for Rotaryårets 8 første måneder topper Tvedestrand ganske 
suverent listen med 76,1 %. 
 
En del tall mangler hver måned.  Denne gangen er det 2 klubber som redaksjonen ikke har fått 
rapporter om.  Gjennomsnittstallene er regnet ut fra de månedlige tallene som har kommet inn.  
Enkelte klubbers gjennomsnitt er derfor basert på et mindre antall måneder enn for andre. 
 
Skulle noen oppdage feil, så si endelig ifra!! 
 
 
 
 



Klubb Medl. Februar Gj.snitt Klubb Medl. Februar Gj.snitt 
Arendal 52 62 52,6 Lyngdal 33 45,7 48,3 
Borre 28 66 65,1 Lågendalen 22 59,4 65,6 
Brevik 53 60,5 58,9 Mandal 74 59 61,9 
Bø 34 75 54,6 Nedenes 48 52 63 
Farsund 55 57 51,8 Notodden 56 56,4 52,3 
Flekkefjord 63 53 58,7 Nøtterøy 70 68,1 71 
Færder 37 54,9 56,6 Porsgrunn 69 56,2 51,8 
Gimsøy 44 63 55,8 Risør 51 56,9 59 
Grenland 28 40,5 41,7 Rjukan 12 32,5 31,6 
Grimstad 59 59 54,8 Sande 40 78,1 69,9 
Grøm 42 41,3 48,8 Sandefjord 67 62,9 54,1 
Holmestrand 52 75,5 70,5 Sandefjord Øst 59 69 61 
Horten 48 59,8 53,2 Sem 59 41,2 52,5 
Jarlsberg 53 61,9 61,6 Skien 63 60,7 62,7 
Kongsgaard 59 54 58,6 Skien Vest 38 42,7 45,5 
Kragerø 45 65,7 65,3 Stavern 38 43,8 57,4 
Kristiansand 75 68 58,2 Stokke 58 74,5 70,6 
Kristiansand V 43 56 52,5 Svelvik 42 71,7 71,3 
Kristiansand Ø 42 57 51,8 Tvedestrand 34 74 76,1 
Kvinesdal 17 63 66,1 Tønsberg 77 63,2 59,9 
Langesund 40 43,5 48,4 Ulefoss 35  61,9 
Larvik 60 61,2 57,6 Vennesla 30  52,7 
Larvik Øst 36 49 53,1     
Lillesand 38 74 62,5 Veiet gj.snitt  59,9 57,7 

 


