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Ett år har igjen gått! 
 
Kjære rotaryvenner: 
Det er nesten ikke til å tro hvor fort et år 
går når man har mye å gjøre. Men 
dog, rotaryåret 2001 - 2002 er definitivt 
historie, og det er en særdeles fin 
anledning for meg nå å rette en stor og 
dyptfølt takk til alle som har stått 
spesielt på dette året for Rotary i våre 
klubber og også i distriktets organisasjon 
for å nå våre mål til det beste for oss alle. 
Hjertelig takk skal dere ha! 
 
En særlig hilsen og takk til presidentene 
og distriktsorganisasjonen som lojalt har 
fulgt opp de mål og oppgaver vi satte oss  

 
 
før året startet, og som måtte ordnes 
underveis. Vel blåst alle sammen! Det har 
vært en glede å samarbeide med dere. 
 
Det er så mange inntrykk som sitter igjen 
etter dette året, som for meg personlig har 
vært en flott opplevelse tvers igjennom. 
Det aller fineste har vært å møte alle 
rotaryanerne rundt omkring i klubbene, og 
oppleve det engasjement som finnes der 
for humanitære formål. Verden trenger 
Rotary, det er jeg overbevist om. Jeg har 
selv synspunkter på enkelte ting som 
kanskje kan gjøres enda mer effektivt, og 
det vil jeg arbeide videre med. 
 
Jeg har nettopp kommet tilbake fra Rotary 
International Convention i Barcelona. En 
utrolig fin opplevelse som jeg bare kan 
anbefale alle rotaryanere å delta på. Blant 
mange innlegg var tidligere president i 
Sovjetsamveldet, Gorbatschov, svært 
interessant. Han tok for seg dagens 
verdensbilde på en utrolig spennende 
måte. En av tre hovedtrusler i verden i 
tiden som kommer er fattigdommen. Den 
MÅ løses bedre. Halvparten av verdens 
befolkning lever i dag på mellom 1 og 2 
USD om dagen, og dette kan ikke vare 
ved. Gorbatschov var ikke i tvil om at en 
organisasjon som Rotary har en meget 
viktig rolle å spille i dette bildet. Rotary kan 
på en effektiv måte gjennom sin 
klubborganisasjon løse oppgaver som  



 
 
politikerne ikke makter. 
Jeg er sikker på at dette aspektet vil 
tillegges mer vekt når Rotary's framtidige 
strategi skal utformes fram mot 100-
årsjubileet i 2005. Det skal bli spennende 
både å delta og følge med framover. 
"Mankind is our Business", og vi skal 
virke med både klokskap og kjærlighet for 
vår neste - "Sow your Seeds of Love". 
 
Det nye års motto viser kontinuitet i vårt 
arbeid. Den nye verdenspresidenten 
Bichai Rattakul fra Thailand har en 
interessant vinkling til de samme 
spørsmål. Og i vårt distrikt står guvernør 
Jan klar med sin administrasjon og mål. 
Jeg ønsker ham og alle rotaryanere i vårt 
distrikt lykke til med arbeidet i rotaryåret  
2002 - 2003! 
 
Og igjen, kjære rotaryvenner, mange 
takk for meg og det dere alle har gitt 
meg. 
Med rotaryhilsen, 
Anders Skipenes 
 
 
 
  
 

 
Redaktøren takker av. 
 
Stor takk til alle som har bidratt med stoff 
til månedsbrevet gjennom det rotaryåret 
som har gått. 
 
Guvernør Anders har holdt i trådene og 
inspirert hele veien,  DYEO Bjørg Karin 
Gjervik har levert stoff til alle utgavene, og 
mange andre har bidratt med innlegg om 
GSE, Litauen-arbeidet og mye, mye annet. 
 
Året har vært et eksperiment, siden det er 
første gang månedsbrevet bare har vært 
laget som nettutgave.   
DICO Per Magne Berget skal  ha stor takk 
for alltid gode råd og rask utlegging av 
brevene på nett.  
 
Det  har vært meningen at de enkelte 
klubbene skal ta ut kopier og dele ut til de  
medlemmer som ikke har tilgang til 
Internett.  Om dette har fungert godt er vi 
ikke sikre på, -ei heller om månedsbrevet 
dermed har blitt lest i samme utstrekning 
som vanlig. 
 
Den elektroniske hverdagen har imidlertid 
innhentet oss, og utviklingen lar seg ikke 
reversere. 
 
Jeg ønsker neste års redaktør og hans 
medhjelpere lykke til. 
 
Med vennlig hilsen  
Øystein Haugen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GROUP STUDY EXCHANGE 
Nest siste "stoppested" for GSE-teamet fra D-9780 i Australia 
var Stavern 26. mai – 2. juni. 
Programmet inneholdt bl. a. omvisning på Fredriksvern Verft, Minnehallen og 
kirken, besøk i Klåstad og Stålaker steinbrudd og Kaupangfeltet. I Larvik 
gikk turen til Sjøfartsmusèet, Gaia og Thor Heyerdahls monument. Kommunen 
orienterte om organisasjon, politisk og administrativ ledelse med vekt på 
Servicesenterets funksjoner. I Sandefjord var besøket lagt til Hvalfangstmusèet, 
Southern Actor og Gokstadhaugen. 
Ved fellesmiddagen og klubbmøtet onsdag 29 mai på Hotell Wassilioff hadde 
GSE-teamet ordet. Opplegget og gjennomføringen av orienteringen om Australia 
var fremragende og ble avsluttet med utveksling av banner. 
"Yrkesdagen" var tilpasset GSE-teamets ønsker med besøk og orientering innenfor 
skolesektor, omsorgs- og avlastningstjeneste, business administrasjon og kraftverk. 
Lågendalen Rotary Klubb arrangerte omvisning på et "allsidig" gårdsbruk og skogbruk 
med demonstrasjon av skogsmaskiner. Besøket i Kjerra og broen over Lågen var et 
høydepunkt med fine naturopplevelser.  
 
Lørdagen 1. juni var til egen disposisjon, en kjærkommen fridag for individuelle 
interesser. Vi sitter tilbake med inntrykket av at dette var en gjensidig 
 "Once in your Lifetime Experience" 
 
Finn Otterstad, DGN 
 
 

           
 
Stavern Rotary Klubb 29 mai 2002. Besøk av GSE-team fra D 9780 Australia. 
Fra venstre: Wendy James, DG Anders, Otto Authen(President) , Michael 
Smith, DGN Finn, Peter McBain, Rebecca Simunitsch, Duncan Stalker(leder) 
(Foto: Tore Grønvold) 



 
 

Group Study Exchange 
-er rundet av for denne gang 

 
Utvekslingsprogrammet med D-9780 er 
gjennomført. Teamet reiste tilbake til Australia 
7. juni etter et 5 ukers vellykket opphold i 
distriktet. 
Jeg benytter anledningen til å takke alle 
involverte for samarbeidet. 
 
Group Study Exchange – programmet er ved 
en skillevei; fra og med rotaryåret 2002-2003 
blir frekvensen halvert.  Det vil si at distriktet 
får besøk det ene året for så å sende av gårde 
team det påfølgende rotaryår.  For 2002-2003 
er det ennå ikke gjort avtaler, men det arbeides 
med et opplegg for Baltikum. 
 
God sommer! 
 
Med vennlig hilsen  
Kåre Berg 
Chairman-2290  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 



 
UNGDOMSUTVEKSLINGS-SPALTEN 
 

            Noen reiser, noen kommer  
 
Nå er det ikke så lenge før våre utenlandsstudenter kommer til vårt distrikt. Det endelige 
antall studenter som kommer er 11 og vi sender ut 10. Som jeg har skrevet tidligere har 
D2290 et pilotprosjekt med to studenter fra Litauen (se månedsbrevet fra mai) og vi 
klarte ikke å få en student fra Japan som vi sender ut til – derfor et ulikt tall. 
 
Første møtested for studentene er Haraldvangen i Hurdal 4. august, hvor de 
gjennomgår et enkelt norskkurs, får litt kunnskap om det norske samfunn, om mat og 
ikke minst blir kjent med hverandre.   
 
Distriktskonferansen i Kristiansand i september er neste møtested. Der vil de bli 
presentert for deltakerne og gi et lite innblikk i hvordan de har opplevet Norge så langt, 
hvordan de har det med sine vertsfamilier og venner og ikke minst – liker de den norske 
maten? Ta vel imot dem. 
 
En ting jeg har lyst å minne om, det er at det er vertsklubben(e) som har ansvaret for 
studentene, ikke bare vertsfamiliene. Inviter dem med på båtturer, hytteturer, konserter, 
idrettsarrangementer eller bare hjem til middag en dag. På den måten får det enkelte 
medlem også gleden av å treffe en som har lyst til å være i Norge og som er interessert 
i å være med på mest mulig den korte tiden de er her. 
 
De som reiser 
To informasjonsmøter er nå holdt for de som reiser ut, et i regi av distriktet og et av 
multidistriktet. Det siste ble holdt 8. juni i Oslo. De ble informert om forsikringer, 
kulturforskjeller, alt de kan og ikke kan gjøre, de møtte studenter som har vært ute  – i 
det hele tatt ble de foret med informasjon om likt og ulikt. Mange har allerede vært i 
kontakt med sine nye familier via E-post. 
 
Som en av studentene sa: ”Jeg er kjempeheldig som får være med Rotary, men jeg 
gruer meg litt, tenk om familien ikke liker meg?”  
 
Klubbens YEO må sørge for at de studentene som reiser ut blir presentert i klubben og 
også deltar på noen møter før de reiser. Litt ekstra kunnskap om Rotary er godt å ha 
med på veien. 
 
Bjørg Karin 
DYEO 2290  
 
 
 
 



 

LÅGENDALEN ROTARY KLUBB:   
LITAUEN-PROSJEKT   -gode erfaringer 
  
Det hele begynte med et julebesøk i klubben vår av  past 
guvernør Edrund Olaisen. 
 
Hun snakket så oppglødd og varmt om sitt besøk i  Litauen. Beskrivelsen av 
fattigdommen ved skoler der borte og det store behovet  for bistand til det meste, tente 
hos undertegnede (som daværende president i  Lågendalen Rotary Klubb) en sterk 
trang til engasjement. 
Etter en modningsprosess, ble en samarbeidsplan med  Lardal barneskole akseptert i 
klubben. Skolen tente også på ideen, og våren 2002  ble klubben og skolen enige om et 
solidaritetsprosjekt som i første omgang  tenkes å vare i 3 år. 
Edrund Olaisen ble bedt om å velge  et  bistandsformål og hjelpe oss med arbeidsform. 
Atzalynas barneskole i Pereksliai ble valgt som  solidaritetsmål. De har 40 elever i 
alderklassene 7-11 år og 5  lærere. 
Skolen har behov for det meste, men høyest på  ønskelista var teknisk utstyr som 
kopimaskin, PC o.lign. 
Lardal barneskole valgte å bruke elevenes valg som  arbeidstid i prosjektet i uke 25. 
Elevene kontaktet bedrifter, kommunale institusjoner  etc. og tok opp bestilling på snitter 
og "matpakker". Disse ble nydelig  forberedt og solgt til fredagslunchen. Utlodning av 
selvproduserte varer ble  også foretatt på forskjellige steder i kommunen. 
Innsatsen var upåklagelig og responsen fra  lokalmiljøet imponerende! Resultatet var 
nærmere 8000 kr i kassa, noe som er  flott i et så lite lokalmiljø. 
Klubben vår hadde samtidig festtur til Operaen i  Oslo, og da stemningen var på sitt 
høyeste i bussen, loddet vi ut 3 flasker  vin. 
Dette gav 2800 kr til samme prosjekt! 
Past guvernør Edrund kunne derfor bringe med seg  ca 10500 kr på sin reise til 
Pereksliai nylig. Nå venter vi spent på  tilbakemelding om hva midlene er brukt til. Vi 
håper at samarbeidet etter hvert  også skal utvides til former for kulturelt samarbeid. 
Det gjorde godt å delta! En spesiell takk til  elever og ansatte ved Lardal barneskole! 
  
På vegne av aksjonen 
  
Egil Hem 
past pres. 
 
   
 
 
 
 
 
            
 



FRAMMØTE-STATISTIKKEN   
Det er Tvedestrand som er årets ”vinner”.  Igjen utmerker 
Tvedestrand seg med høyeste tall både for mai og for året 
totalt, henholdsvis 84,3 % og 77,2 %.   Dette er imponerende.  
Gratulerer Tvedestrand!    Nøtterøy er også over 80% i mai. 
 
 
Klubb Medl. Mai Gj.snitt Klubb Medl. Mai Gj.snitt 
Arendal 52 38 52,3 Lyngdal 33  48,3 
Borre 28 67 65,8 Lågendalen 22 64,6 64,3 
Brevik 53 57,3 59,2 Mandal 74 65 62,3 
Bø 34  57,2 Nedenes 48 63 63 
Farsund 55 42 50,4 Notodden 56  52,3 
Flekkefjord 63 59 58,8 Nøtterøy 70 81 71,2 
Færder 37 57,6 59 Porsgrunn 69 40,3 51,8 
Gimsøy 44 67 58,5 Risør 51  58,6 
Grenland 28 40 42 Rjukan 12  26,3 
Grimstad 59 51 53.5 Sande 40 69,1 69,8 
Grøm 42 44 48,6 Sandefjord 67 51,3 55,2 
Holmestrand 52 64,7 70 Sandefjord Øst 59 57,7 60,5 
Horten 48 63,2 54,3 Sem 59 60,3 52,8 
Jarlsberg 53 69,5 63,9 Skien 63  63,3 
Kongsgaard 59 63 56,8 Skien Vest 38 43,1 42,9 
Kragerø 46  52,3 Stavern 38 54,8 56,6 
Kristiansand 75 65 60,4 Stokke 58 78,3 72,8 
Kristiansand V 43 53 53,6 Svelvik 42 70,8 71,1 
Kristiansand Ø 42 57 51,7 Tvedestrand 34 84,3 77,2 
Kvinesdal 17 80 66,6 Tønsberg 77 71 61,6 
Langesund 40 56,3 50,6 Ulefoss 37 47,8 58,1 
Larvik 60 69 59,5 Vennesla 30 53,5 54,4 
Larvik Øst 36 50 51,7     
Lillesand 38 58 62 Veiet gj.snitt  59,7 57,7 

 
 
 


