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Kjære rotaryvenner, 
Innspurten nærmer seg 

For en flott tid våren er i Norge! 
Vinterhalvårets mørketid glemmes 
raskt, og kropp og sjel innstiller seg på 
sommervarme og uteliv, med bedre 
kontakt med både familie og venner. 
Slik er det – hvert år. 
Også Rotary har vårfornemmelser. 
Febrilsk aktivitet spores med 
innbetalinger til Rotary Foundation og 
annet. Våren er avslutningen på 
inneværende Rotaryår, og farten settes 
opp for å bli ferdig med forpliktelsene. 

 
Men det er mer i år! Den 1. mai mottok 
vi årets GSE - team fra Australia, en 
kjempefin gruppe mennesker fra et 
annet kontinent. Starten gikk i 
Kristiansand Vest, deretter er de i 
Tvedestrand, så står Bø for tur, deretter 
Brevik, Stavern og Jarlsberg. Jeg har 
fått svært gode  tilbakemeldinger om en 
alle tiders gruppe, så ta vel i mot dem! 
Lykkelige er de klubber som får 
anledning til å få besøk fra andre land 
og kulturer. Tenk for en mulighet dette 
er til å utvide egen horisont og bygge 
vennskap for framtiden. Benytt sjansen 
godt dere som har den i år! 
 
Siden sist har distriktet også hatt besøk 
fra Litauen. Se egen rapport fra dette 
besøket. Jeg fikk selv anledning til å 
treffe dem ved flere anledninger. En stor 
opplevelse – og igjen, flott levert av alle 
de involverte, med vår utrettelige IPDG 
Edrund i spissen. Flotte mennesker. En  
spennende fortsettelse følger 
 
Og så har guvernøren besøkt to 
distriktskonferanser, en i Sverige, 
Distrikt 2360, og en i Danmark, Distrikt 
1460. 
 



 
 
Disse distriktene har sine 
distriktskonferanser på våren og ikke på 
høsten som vi har. Jeg registrerte at 
problemstillingene stort sett er de 
samme som hos oss. Det går på 
medlemsutvikling og Rotary 
Foundation. 1460 er det distriktet i 
Danmark som har Litauen med i sitt 
område. Aktiviteten er stor og 
samarbeidet mellom dem og våre 
anstrengelser i Litauen går knirkefritt. 
Ved alle slike rotarybesøk gjelder det 
samme – vennskapet og den gode vilje 
er der fra første sekund. Det må 
oppleves! 
 
Ha en fortsatt fin vår kjære 
rotaryvenner, og pass godt på innspurten 
av vårt år! 
 
 
Med rotaryhilsen, 
Anders DG 
 
 
 
 
 
 

 
 
OBS!  OBS! 
Registrer de nye 
medlemmene! 
 
Alle presidenter og klubber MÅ huske å 
melde nye medlemmer inn i Rotary. 
Benytt skjema i håndboken og send alle 
nye navn inn til medlemsservice og 
videre til Rotary International. 
 
Hvis dette ikke gjøres, blir 
medlemsregistreringen feil. 
 
Take action – de det gjelder 
 
DG  Anders 
 
________________________________ 
 
 

BESTILLING AV 
MATERIELL 
 
For de som ønsker å bestille materiell 
fra RI, Zurich, vennligst merk følgende: 
 
Fra 1. januar 2002 må alle ordre betales 
på forskudd.  Materiell kan bestilles via 
RI-s hjemmeside 
http://shop.rotary.org/catalog  (betaling 
med kredittkort), eller dere kan sende 
kopi av innbetaling sammen med 
ordren. 
 
DG Anders 



 
 

UNGDOMSUTVEKSLING 
 
Studenter fra Litauen  
 

 
 
For første gang skal Distrikt 2290 ta inn studenter fra Litauen i et helt spesielt 
prosjekt. Med støtte fra Norsk Rotary ungdoms- og tiltaksfond er Distrikt 2290 gått 
inn i et pilotprosjekt. Hensikten er å åpne opp for muligheten til å innlemme 
ungdommer fra østlandene i den regulære ungdomsutvekslingen. 
 
Vi tar kun imot studentene og sender ikke ut i dette prosjektet. Det har vært et tett 
samarbeid med Litauen-komiteen og Rotary-klubben i Litauen. Ieva har vært 
gjennom de samme rundene med spørsmål og søknadsskjemaer som andre 
studenter som er med i utvekslingsprogrammet. 
 
Støtten vi får fra Norsk Rotary ungdoms- og tiltaksfond skal gå til reise til og fra 
Litauen, norskkurs på Haraldvangen, reiser til diverse samlinger studentene deltar 
på, til lommepenger (som klubbene ellers betaler) etc. etc. 
 
Takk til Jarlsberg RK som har ordnet opp med vertsfamilier og skoleplass.  Også 
takk til Skiensklubbene, som i fellesskap skal finne vetsfamilier og skole til den 
andre studenten. 
 
Vi er glad for at ungdomsutveksling er med som en del av den totale satsningen 
som gjøres i Litauen i regi av Distrikt 2290.  
 
Bjørg Karin 
DYEO 2290 
 

Dette er Ieva Matkeviciute, den ene av 
våre to studenter som kommer fra 
Litauen. Ieva har fått Jarlsberg RK som 
vertsklubb og skal gå på Nøtterøy 
v.g.skole 



 

TØNSBERG ROTARY 
KLUBB FLYTTER 
 
Fra og med 14. Mai har Tønsberg Rotary Klubb sitt 
møtested på det nye storhotellet 
 
QUALITY HOTEL TØNSBERG 
 
Som før er møtene på tirsdager kl. 18.15 til 19.15. 
Sommermøtene I perioden 28. Juni til 15. August er 
på samme sted, men kl. 12.00 til 13.00 på tirsdager. 
 
Velkommen! 
 
Kjell Vik 
President 
___________________________________________ 
 

DICO;  PER MAGNE BERGET: 

                              
 
Et mål er nådd på IT-siden 
 
Distrikt 2290 er godt i rute med å få klubbene til å 
benytte Internett. Samtlige 46 klubber er nå på nett 
med egen hjemmeside. De fleste ligger på den 
serveren som informasjonskomitéen i Norsk Rotary 
Forum har satt i gang. En god del av klubbene har 
benyttet seg av samme mal, så det er lett å kjenne seg 
igjen på de ulike sidene. Denne malen ble laget som 
et tilbud til klubbene for å komme raskt på nett, så det 
er ikke et pålegg om uniformering i distriktet. 
Alle klubbene kan finnes på distriktets hjemmeside 
(http://www.rotary.no/d2290).  Der ligger det en 
klubboversikt, hvor man kan klikke seg fram til riktig 
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klubb. Man kan også trykke på knappen "Distriktskart" på menyen. Da vil man få 
et kart med en rød prikk til å klikke på for hver klubb. Det ligger også link til 
klubbene på Norsk Rotary Forums hjemmeside. 
 
Guvernør Anders har hatt som ett av sine mål for dette rotaryåret at alle klubbene 
skal ha egen hjemmeside, og at i hvertfall møteprogrammet skal være tilgjengelig. 
Vi er stolte over at vi har nådd dette målet. 
Når det gjelder arbeidet videre, så må vi følge opp at sidene blir holdt oppdatert. 
Bruken av hjemmesidene kan også utvides, slik at dette blir et effektivt verktøy i 
klubbene arbeid. Vi er også opptatt av at informasjonen skal flyte bra i distriktet, så 
klubbenes epostkasser er noe vi kommer til å fokusere på. De fleste klubbene leser 
sin epost jevnlig, men vi har nok fremdeles noen sinker. 
 
Takk til alle som har stått på! Det har vært en del å henge fingrene i, men nå ser vi 
framover mot nye mål. Distrikt 2290 skal være i forkant på IT-siden. IT er ikke 
noe mål i seg selv, men det skal støtte opp under våre intensjoner om å spare 
penger og arbeide mer effektivt. Vi er på god vei! 
 
 

ITHF –  International Travel Hosting 
Fellowship . ”Rotarys dessert” 
 
Fellowship – en spennende og  kanskje noe ukjent del av Rotary. 
Det er få medlemmer i Norden, men for alle oss reiseglade rotarianere er dette enda 
en unik mulighet til vennskap over landegrensene. 
Etter jul kom det plutselig et brev fra Malaysia inn på PC-en min. Rotarianer Dai 
Yong skulle på IT-messe i Hamburg og ville gjerne besøke Norge og Sverige. Hun 
besøkte begge land. Det er umulig å vise fram Norge på 5 dager, men både 
Holmenkollen og Vikingeskipene gjorde inntrykk. Rundtur i Telemark er et lite 
tverrsnitt av Norge, og Dai var både imponert og kanskje litt sjokkert over 
snømengdene i påsken.  
Sønnesønn  Benjamin på 3 år lærte seg et par ord kinesisk, og vennskap er knyttet 
over grensene. 
ITHF er en flott del av Rotary som mange burde bli kjent med!! 
Vi lærte mer om Malaysia på 5 dager enn vi ellers har gjort på mange år. 
 

Hilsen Edrund Olaisen,   Ipdg 2290                                



 
 
 
 
DISTRIKTSMESTERSKAP 2290 I GOLF 1. JUNI 
-en litt sen påminnelse 
 

 
 
 

SISTE NYTT:  ARRANGEMENTET ER 
DESSVERRE AVLYST:  INTERESSEN VAR FOR 
LITEN DENNE GANG!! 
 

Larvik Øst RK står som arrangør av 
Distriktsmesterskapet 2290, som finner 
sted lørdag 1. juni. 
 
Påmeldingsfristen er gått ut, men det er 
en opplevelse bare å være til stede og 
oppleve felleskap med rotaryanere. 
 
For nærmere opplysninger:  Kontakt 
John Flessum, Berglia 20, 3260 Larvik 
Tlf. 33 12 63 40 el. 97 50 26 44 
Fax:  33 12 52 90 

 
LITAUEN:  EVENTYRET FORTSETTER 
-forteller en entusiastisk Edrund 
Julebuss til Litauen er senere fulgt opp med ny busslast i mars og gjenbesøk 
av 14 venner fra Litauen i april.  Begge deler var vellykket og verdifullt.  Det 
knytter kontakter og vennskapsbåndav varig verdi. 
Julebussen til Panevezys i Litauen var som et eventyr av kreative og arbeidsvillige 
rotarianere i begge land. Like fantastisk var det da vi i slutten av mars kunne sende 
av gårde en semitrailer full av sykehussenger,  rullestoler, gåstoler og utstyr for 
funksjonshemmede, sportutstyr og sykler til et barnehjem,  klær og sko, leker og 
utstyr til to andre barnehjem og en skole og PC-er til flere av disse. I tillegg var det 
direkte hjelp til flere familier.  
De fleste sykehussengene fikk vi fra et sykehjem i Asker som i slutten av januar 
skulle skifte gå over til  nye og bedre modeller. 



 
I tillegg til klubbene som gjorde julebussen mulig, kom nå klubbene i 
Tønsbergområdet med og samlet inn mye av både leker,  klær og annet utstyr. 
Svelvik og Sande lastet opp mer utstyr til både sykehus og barnehjem, og med alt 
som sto lagret fra Skien, Brevik og  Langesund ble traileren helt full. 
Velvillig transportfirma (Gods og Bil as) og kommuner som bidrar, noen som 
samler inn, noen som laster og ordner, andre i Litauen som har organisert og ordnet 
alt der borte.  
Takkebrevene er mange, og i brev fra regionsykehuset i Panevezys står det bl.a.: 
„…Im Nahmen unseren Patienten und Mitarbeitern schöner Dank für ihre humanitäre Hilfe. 
Das ist besonderes wichtig in dieser Zeit, wann die ekonomische Situation in Litauen so schwer 
ist. Ich hoffe, das unsere Freundschaft wird viele Jahren dauern. 
Mit freundlichen Grüssen Stellverträterin des Schefarztes Krankenhaus Panevezys. 
V Smilgiene“ 
Fra ordfører Valdemaras Jaktas i Panevezys Bykommune er det kommet brev der 
han takker for den hjelp og støtte distriktet og rotarianerne i 2290 gir dem. Fra 
ordfører Alfredas Pekeliunas i Panevezys LANDkommune er det kommet mange 
takkebrev.  
Og han har takket in persona, for han var nemlig en av 14 som var i Norge på en 
ukes besøk i april. 
 
GJENBESØK:  TAKK FOR AT VI FIKK VÆRE VERTSKAP! 
Disse ordene fra rektor og rotarianer Geir Gjømle oppsummerer hele det ukeslange  
besøket.   ”Kanskje er det slik,” sa han på et møte etterpå,” at vi i vår frykt for 
ukjente mennesker, for mulige språkproblemer og annet, ikke er klar over hvilke 
vennskap, erfaringer og flotte opplevelser vi går glipp av ved ikke å være 
vertskap”. 

Utsikt fra Kviteseid, gruppen fra Litauen pluss noen norske hjelpere 



Våre venner og medrotarianere fra Panevezys startet sitt besøk i  norddelen av 
distriktet, Svelvik/Sande, og avsluttet i Grenlandsområdet med Skien, Brevik og 
Langesundsklubbene som hovedaktører. 
Programmet var variert og tett, som førstebesøk alltid blir. Denne gruppen besøkte 
Oslo med lunsj på Stortinget, vaktskifte ved Slottet og annet spennende. De fikk 
tid til å bli kjent med vertsfamilier og se seg om i norddelen av distriktet. Det var 
rotarymøte  i Svelvik der de sammen med Sande RK hadde laget en flott kveld 
med ordfører i spissen.  Litauens konsul i Vestfold inviterte til lunsj og Odd 
Nerdrums utstilling. 
Lunsjen var utsøkt, maleriutstillingen fikk en mer blandet mottakelse. 
Hvalfangstmuseet gjorde inntrykk, selv om de etterpå var aldeles overbevist om at 
nordmenn er fremdeles de samme barbarer som da vi i Vikingetiden dro i Østerled 
og satte spor etter oss i blant annet Litauen. Skien RK hadde arrangert hyggelig 
kameratskapsaften, og de fikk overvære opptak av nytt medlem i tillegg til å bli 
kjent med flere norske rotarianere. Telemark rundt var en flott dag, og for dem som 
kommer fra et land flatere enn Danmark var det en opplevelse å kjøre opp fra 
Kviteseid med veien i slynger og en utrolig flott utsikt. Det spørs likevel om ikke 
fisketuren er noe av det som skapte mest glede. Tre små torsker var like godt som 
storfangst, og de ble spise med velbehag neste morgen.  
Både kommuner og fylkeskommuner var representert under oppholdet, og vi ser 
med glede at stadig flere forbindelser blir opprettet. 
 
Besøket var svært vellykket, og takket være alle de enkeltrotarianere  og klubber 
som gjorde en kjempejobb, var det økonomisk og praktisk gjennomførbart. 
Vi ser allerede at det er etablert nye forbindelser som vil være til gavn for mange. 
Det er som før: vi starter med BEKJENTSKAP – utvikler VENNSKAP og 
høster FRED. 
 

                 
                                               Avskjedskake fra Litauen:  ”På gjensyn kjære venner” 
 



 

ROTARY HAR SØKT OM Å FÅ 
ARRANGERE NRK’s TV-AKSJON I 2003 
 
Et stort satsningsområde for Rotary i 2002 og 2003 er sluttfinansieringen av 
Polio Plus.  80 millioner USD mangler ennå, og RI har pekt ut en Coordinator 
og en national Chairman i hvert land.  I Norge har PDG Paul Johnsen og PDG 
Oddmund Wallevik fått disse vikrige oppgavene. 
 
Et ledd i arbeidet er at Coordinator Paul Johnsen, i samarbeid med Ivar Alvær, 
Øystein Øistå m.fl. på vegne av NORFO og norske rotaryanere har søkt om å få 
arrangere NRK’s TV-aksjon i 2003. 
 
Søknaden er å finne på sidere til Norsk Rotaruforum på www.Rotary.no 
 
Spenningen om hvem som får oppdraget i 2003 blir utløst 5. juni. 
 
Det blir spennende å se om søknaden vinner fram 
 

 

 
 
FRAMMØTE-STATISTIKKEN I APRIL  
 
Tvedestrand topper i april med 79,8 %, tett fulgt av Stokke med 79 % 
Innmeldingen svikter!!    8 klubber har ikke levert inn for april. 
 
Klubb Medl. April Gj.snitt Klubb Medl. April Gj.snitt 
Arendal 52 55 53,7 Lyngdal 33  48,3 
Borre 28 70 65,4 Lågendalen 22 58,3 64,3 
Brevik 53 59,7 59,4 Mandal 74 62 62 
Bø 34 70 57,2 Nedenes 48  63 
Farsund 55 47 51,3 Notodden 56  52,3 
Flekkefjord 63 64 58,8 Nøtterøy 70 69,6 70,2 
Færder 37 66,7 59,1 Porsgrunn 69 54,7 53 
Gimsøy 44 68 57,7 Risør 51 58 58,6 
Grenland 28 43,5 42,2 Rjukan 12  26,3 
Grimstad 59 48 53,8 Sande 40 58,2 69,9 
Grøm 42  49,3 Sandefjord 67 56,1 55,6 
Holmestrand 52  70,5 Sandefjord Øst 59 63,9 60,8 



Horten 48  53,2 Sem 59 56,1 52 
Jarlsberg 53 68,5 63,3 Skien 63  63,3 
Kongsgaard 59 48 56 Skien Vest 38 34,3 42,9 
Kragerø 46 53,8 52,3 Stavern 38 59,3 56,8 
Kristiansand 75 71 59,9 Stokke 58 79 72,2 
Kristiansand V 43 59 53,7 Svelvik 42 72,4 71,1 
Kristiansand Ø 42 50 51,2 Tvedestrand 34 79,8 76,5 
Kvinesdal 17 50 65,1 Tønsberg 77 65,5 60,5 
Langesund 40 58,5 50 Ulefoss 37 61,7 58,8 
Larvik 60 63,6 58,6 Vennesla 30 63,4 53,2 
Larvik Øst 36 47 51,9     
Lillesand 38 62 62,4 Veiet gj.snitt  59,9 57,6 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
GSE: 
Group Study Exchange – teamet fra D-9780 i Victoria, Australia, 
landet på Kjevik 1. mai.  
 
Teamet ledes av Duncan Stalker som er 65 år, skolemann, tidligere rektor ved 
ungdomsskole/videregående. Med seg har han Michael Smith, 31 år, ansatt ved universitetet i 
Ballarat, der hans oppgave er å markedsføre universitetets tjenester til næringslivet. Under 
besøket vil han ha fokus på yrkesrettede kurs på høyskolenivå.  Han er en ivrig og dyktig 
musiker.   Wendy James, 39 år, hun er administrerende sykepleier ved sentralsykehuset i 
Horsham.  Spesiell interesse for jordmoryrket og for tiltak som stimulerer interessen for amming.  
Rebecca Simunitsch  er 28 år, sosialarbeider ved Colac Hospital.  Hun er spesielt interessert i 
tilsvarende og beslektede yrker.   
Peter McBain er 37 år.  Elektroingeniør med vidt interessefelt, fra avfallsbasert energi til 
vannkraftverk i stor skala. Peter skal studere sagbruksindustri et par dager etter det offisielle 
programmet er avsluttet.  Det var stor konkurranse om å bli med i teamet; 147 søkte. 
 
Teamet har gjennomført en tredjedel av programmet.  Først Kristiansand Vest og så Tvedestrand 
med tilhørende rotarymøter hvor teamet presenterte sitt land og seg selv.  Det er hyggelige og 
interesserte mennesker med humør og humor som passer godt til norske forhold.   
 
I dag, 14. mai, flyttet de til Bø hvor de sikkert blir å finne i 17. mai toget.  Senere går turen til 
Brevik, Stavern og Jarlsberg før avreise 7. juni.  Teamet vil presentere seg på rotarymøte i 
Brevik 23. mai, Stavern 29. mai og i Jarlsberg den 5. juni.  Avlegg et besøk hvis du bor i 
området!  Det blir garantert hyggelig. 
 
Vertsklubbene legger ned et stort arbeide i forberedelser og gjennomføringen av slike besøk. 
Etterpå sier de at det var verdt anstrengelsene.  Vi fikk mye igjen for det. 
 
Kristiansand, 14-05-02 
Kåre Berg   
 


