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SERVICE ABOVE SELF

Diktet heter Arven: 
Alt som ble skapt fra urtidens første bankende slag, 
universet, stjernene, natt og dag, 
alt var fra mesterens hånd. 
Endog vår egen klodes form 
fikk livets pust over selvsamme norm, 
og i vindenes sus var hans ånd. 

Alt liv som kom i havets dyp og så på land, 
skyllet av bølger mot fruktbar strand, 
slik ble vår klode bebodd. 
Planter og dyr i dyp harmoni alt levende i livs økologi 
har oss vår skaper betrodd. 

Årtusener gikk hen før dens fred ble brutt ned 
av menneskeslektens flommende skred, 
og skaperens ånd ble fordrevet. 
Nå er det makten som dyrkes og rår, 
de grådiges seier år etter år 
mens mesterens byggverk blir revet. 

Er det da håp om at mennesket evner 
å legge om kursen så jorden stevner 
sin fremtid i møte med revede seil? 
For alt vi har skapt i fremskrittets navn 
er blitt meget til skade og lite til gavn 
Når det sees i sannhetens speil.  

Oktober Rotarys Yrkestjenestemåned. 
Tanker om etikk! Vår rotaryvenn, Otto, har gitt oss noen tanker som et bakgrunnsteppe for refleksjoner over
utfordringer innen Rotarys Yrkestjeneste. 

Hva dreier yrkestjenseten seg om? 
Dreier det seg om rotarymøteprogrammer som har
med yrkeslivet å gjøre?  Eller  skal det dreie seg om
rotarianernes adferd som ledere i yrkeslivet? Deres
verdier og oppførsel? 
Med andre ord; Skal det handle om en time rotary pr.
uke noen få ganger i løpet av året og i alle fall i okto-
ber?  Eller  handler det om rotarianerens yrkesliv? 
Det handler selvsagt om begge deler, men vi snakker
helst om det første, for det er enklest. Det med de
ikke-faglige sidene av rotarianeres yrkesliv holder vi oss
helst unna, for det kan være vanskelig! 
Kanskje vi i år skulle la våre møteprogrammer som er
relatert til yrkestjenesten dreie seg om de viktige sak-
ene: Etiske utfordringer, muligheter og problemer når
det gjelder å være tjenende ledere i våre egne yrker? 
Rotarys formålsparagraf for yrkestjenesten handler
nemlig om tjenende lederskap. Ikke først og fremst på
rotarymøter, men i vårt yrkesliv. 
Dette er dessverre ikke blitt så tydelig i den norske
oversettelsen som det burde være: 
Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunns-
liv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid.

Min egen mer ordrette oversettelse fra originalen gir
oss nok et noe annet bilde av hva det dreier seg om: 
Å inspirere til, og å fremme, høy etisk standard i for-
retningsliv og profesjon i erkjennelse av det verdifulle
i alle nyttige yrker; og verdien som ligger i muligheten
i hver rotarianers yrke til å tjene samfunnet.

Lykke til ønsker Olav Berthelsen! 

Vi takker distriktets yrkestjenesteansvarlig for tilsendt
appell i Rotarys Yrkestjenestemåned! 
Appellen har gyldighet ut over denne måneden! 

Måtte den bli lest! 

Kravmentalitet: 
Litt nøysomhet har sin store verdi 
og kan gjøre det lettere å leve 
især hvis man selv skulle ha litt å gi 
i stedet for stadig å kreve. 

Erkjennelse 
Man lærer jo litt av det meste man gjør 
i kraft av erfaring og arbeidshumør 
og den fine kunnskap man også kan øse 
av ting som er små og formålsløse –
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Frivillig innsats for Rotary, 
Det er nok særlig Rotarys rolle i forbindelse med "Polio
Plus" som har fått det til å gå opp for folk flest at det i
organisasjonens regi drives et omfattende humanitært
hjelpearbeid på internasjonalt nivå. 
Faktum er at det i mange år har vært drevet en utstrakt
frivillig virksomhet ved at RI har skaffet såkalte "volun-
teers" fra sin medlemsmasse. Prinsippet går ut på at den
frivillige tilbyr sin arbeidsinnsats vederlagsfritt. Det van-
ligste er at hver arbeidsperiode er på 4 uker. Rotary på sin
side dekker transporten. I tillegg ytes det et bidrag som
er tenkt å dekke kost og losji. 
En rekke yrkesgrupper er etterspurt som volunteers.
Dette går fram av en såkalt "Site List" som gis ut ved
jevne mellomrom  Foruten helsearbeidere kan nevnes
lærere, dataeksperter, økonomer, ingeniører, dyrleger og
agronomer. Tannlegetjenester, og dermed tannleger som
frivillige, har vært etterspurt siden rundt 1980. Den
gang, da flommen av såkalte båtflyktninger fra Vietnam
nådde en topp, var det stort behov for den slags bistand
i bl a flyktningeleirer i Syd-Øst Asia. 
Våre to første arbeidsperioder, som begge fant sted på
Filippinene, var nettopp i slike flyktningeleirer, først i
Bataan på øya Luzon (1982), og deretter i leiren ved
Puerto Princesa på den avsides beliggende øya
Palawan.(1984). Båtflyktninger var også målgruppen da
vi i 1987 tjenestegjorde i flyktningeleirer i Hong Kong.
Ellers har det stort sett dreiet seg om fattige landsbybe-
boere på så forskjellige steder som Brasil (1985, Jamaica

(1988), Guatemala (1997) og Kenya (2000). 
Så, i juni - juli i år, var vi for første gang tilbake et sted
der vi hadde tjenestegjort tidligere, nemlig i
Kilimambogo ved byen Thika, ca 13 mil nordøst for
Nairobi, Kenya. Igjen dro jeg sammen med min kone
Anne-Grethe. (første bilde er av oss to utenfor
Kilimambogo Hospital, der vi hadde hovedbasen). Hun
har fungert som assistent på alle de åtte turene vi har

gjort, slik at vi har arbeidet som et team sammen med
den lokale assistenten. Vi hadde også denne gangen med
oss i bagasjen en god del forbruksvarer som
bedøvelsesampuller, sprøytespisser og fyllingsmaterialer,
det meste donert av dentalfirmaer hjemme i Norge. Og
mer var vi i stand til å kjøpe lokalt i Nairobi for penger
sjenerøst bevilget av min hjemlige rotaryklubb på
Notodden. 
Opplegget er at det jobbes to dager pr uke på basek-
linikken. De øvrige dagene reises det ut med mobilt
utstyr lastet på en pickup til såkalte "outposts", der
ankomsten er annonsert på forhånd. En stor skare men-
nesker i alle aldre var gjerne synet som møtte oss idet vi
ankom de forskjellige outposts. De aller fleste stilte med
problemer i form av smerter og betennelsestilstander.
Dermed var det for det alt vesentlige fjernelse av verk-
ende og betente tenner og tannrøtter det var etterspørsel
etter. I løpet av de fire ukene oppdraget varte, rakk vi å
behandle nesten 750 pasienter, mens antallet trukne ten-
ner og tannrøtter kom opp i 1060 før vi pakket sammen.
Bilde to viser undertegnede i full sving med assistanse av
sekretær Michael, mens Anne-Grethe er fotograf.
Det sier seg selv at det langt fra blir snakk om noen lat-
mannsferie. Lange og slitsomme dager ble likevel
oppveid av takknemlige blikk fra fornøyde pasienter med
utsikter til å bli kvitt sine tannplager. Vi pleier å si det
slik at disse oppdragene gir oss langt  mer enn vi yter.
Iallfall er det slik vi føler det, og vi satser på nytt i 2004.
Da går turen til India, nærmere bestemt byen Chennai
(Madras) i den sør-østlige delen av subkontinentet. Det
gleder vi oss allerede til. Vi vil også anbefale andre rotar-
ianere å benytte seg av mulighetene for å yte frivillig
innsats gjennom Rotary. Det er en fantastisk måte å
oppleve fremmede kulturer og møte de innfødte så å si
på grasrotplan. Dette blir noe helt annet og langt mer
enn om  man reiser som vanlig turist.

Svein Aanestad. (overtannlege), Notodden RK



Ho-ming i Norge og Henrik i Taiwan

Jeg sendte en mail til to av våre utvekslingsstudenter,
Ho-ming Chang i Kristiansand og til Henrik Fegran
i Taipei, Taiwan, og spurte spesielt om hvordan de
opplever skolen. 
Her er et utdrag av svaret fra Ho-ming som går på
Kristiansand Katedralskole:
I Norge: Skolen jeg går på er mye mindre enn i
Taiwan, med bare to bygninger og 400-500 elever.
Skolen er åpen, så når det ikke er undervisning kan vi
bare gå ut og ta en tur til byen. Det er ikke så strengt
på skolen i Norge, vi har ikke uniform, vi kan gå i all
slags klær og ingen bryr seg om hårlengden (!).
Vi kan velge fag og skoledagen er mye kortere, bare 25
timer i uken. Det er flere fag å velge mellom. Selv har
jeg valgt norsk, engelsk, matematikk for 2. og 3.
klasse, biologi, sport, geografi, samfunnsfag og film.
Det er mindre press i skolen, færre tester og mindre
hjemmearbeid. Noe som også er annerledes for meg er
at jenter og gutter går i samme klasse. Jeg trives på
skolen med fine omgivelser, mange trær og en flott
utsikt.
Jeg bor hos familien Sønning og har det kjempebra.
Min "søster" i Norge er nå utvekslingsstudent i USA
og jeg går nå i hennes klasse. Før hun reiste fortalte
hun om meg og på den måten har det vært lettere å
få venner.
I Taiwan: Skolen min i Taiwan har seks bygninger og
ca. 3600 elever. Vi kan ikke forlate skolen, selv under
den store pausen midt på dagen. Skolen er streng,
kun en viss lengde på håret er tillatt og vi har uni-
form, noe jeg ikke er spesielt glad i.
Vi kan ikke velge fag, vi må følge det skolen har satt
opp. Skoledagen er lang med 37 timer i uken. Jeg har
stort sett de samme fagene jeg har valgt i Norge men
undervisningen er nok mye strengere i Taiwan.
Konkurransen er hard for å komme inn på univer-
siteter etter avsluttet eksamen.
Skolen min er bare for gutter. Der er selvfølgelig også
rene jenteskoler. Jeg skulle ønske at gutter og jenter

studerte sammen - jeg tror det er viktig for den
enkeltes utvikling.
Fra Henrik i Taiwan:
Ho-ming skriver om skolesystemene, det har han
etter min mening god grunn til... Ting er veldig
(mildt sagt) forskjellig fra Norge... På hvilken skole i
Norge finner man med militærinstruktører og mil-
itærundervisning? Oppstilling etter militært mønster
og militær hilsen av flagget hver mandag og fredag
morgen er etter hvert blitt en vane... 
Prøver uten tilsyn og vaskingen gjør de selv
Elevene her kan faktisk utføre prøver et cetera uten
at læreren er til stede... og hold dere fast, uten å
jukse! Det ville ikke skjedd i en norsk klasse. Utover
dette finnes det ikke rengjøringspersonale på skolene
her, slik som i Norge; her er det elevene som står for
det arbeidet.
Jeg liker meg veldig godt på skolen her i Taiwan...

med ett lite unntak.. Det hadde vært greit å kunne
slippe å være på skolen inntil klokken 5 om etter-
middagen... Skoledagen begynner kl. 07.30 og ender
altså klokken 17.00, hvilket vil si at vi har en 9,5
timer lang skoledag. Jeg driver en del med diverse
idrettsaktiviteter på skolen som fotball, volleyball,
badminton et cetera. En veldig grei avveksling fra en
heller stillesittende skoledag.
Familien min tar veldig godt vare på meg, så jeg lider
ingen nød, dog mener vertsmoren min at jeg spiser
for lite (noe jeg er sterkt uenig i, da jeg spiser mer her
enn jeg gjør i Norge).  Maten er forholdsvis god
(langt bedre enn den man får på kinesiske restauran-
ter i vesten), men til tider kan det by på problemer å
identifisere hva man spiser, sier Henrik i sin lange og
koselige mail fra sitt nye hjem i Taiwan.

Bjørg Karin, DYEO 2290
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Bli med på en opplevelsesrik førjulstur, besøk et av
våre mange prosjekter, gjør noe av julehandelen, bli
med på norsk aften og bli kjent i vårt naboland. 
Siste uke i november sender distriktet en ny julebuss
til våre naboer i øst. 
Det er etter hvert mange rotarianere i distriktet vårt
som har vært på besøk i Panevezys, og vi som har
opplevd barna som står med strålende øyne og ven-
ter, glemmer det aldri. 
Vi er mange som reiser bort i år også, og kanskje du
har lyst til å være med? 
Bussen kjører med julegaver og ting som skal leveres
på mange steder, vi andre drar med fly. 
Utreise onsdag eller torsdag, hjemreise søndag eller
en dag eller to senere for dem som har bedre tid. 
Julebussen kommer bort torsdag, og da går kvelden
der. Fredag blir det besøk på et av prosjektene
(antakelig et av barnehjemmene eller en skole),
fredag kveld er det norsk aften der vi møter våre
litauiske medrotarianere, innslag med norsk kultur,
julebakst og annet. 
Lørdag er det tur på markedet, handledag og det
som måtte passe den enkelte. 
Vi bestiller ikke fellesreise, men Trine hos
Kalinkatours er forberedt på at det kommer rotari-

anere som ønsker en flott førjulstur. Det er flere
mulige veier også med fly. 
Gardermoen  Palanga  Kaunas koster kr 3373 inkl
avgifter.  Torp  København  Vilnius er en annen
mulighet, den kommer på 3450 + 620 i avgifter. Det
er også mulig å fly via Praha, med Chezk airlines fra
Gardermoen via Praha til Vilnius. Det går også fly
via Stockholm, så mulighetene er mange. 
Hvis du har lyst til å vite mer, ta kontakt med
Edrund på tlf 928 38 186 eller epost:
edrund@online.no <mailto:edrund@online.no> . 
Hvis du ønsker å bestille reise eller undersøke mer
om den, ta kontakt med Trine på Kalinkatours i
Kragerø, tlf 35 98 99 61 eller på e-post: 
trine@kalinkatours.no 
Det er mange som kan fortelle om turen: Christian
Offenberg og Øystein Køhn i Skien, Tormod
Lislerud og flere i Svelvik, Egil Hem i Lågendalen.
Snakk med en som har vært der før og la dette bli din
store FØRJULSOPPLEVELSE. 

Litauenkomiteen v/Edrund 

Kristiansand Rotaryklubb ønsker velkommen til RYLA 
seminar i Kristiansand, 10-13. mars 2004.
RYLA som står for "Rotary Youth Leadership Award", 
er et lederseminar for ungdom mellom 18 og 30 år som har
som mål å motivere ungdom til å velge lederskap.

Hovedtemaet for årets seminar vil være 
"Ditt valg - dine muligheter".
Vi har allerede sikret oss interessante foredragsholdere, 
så som:

o Kringkastingssjef John G. Bernander, NRK
o Fotballmanager Eric Solér, Start
o Regiondirektør Fathma Jynge, Husbanken
o samt flere

Som vanlig er det klubbene som plukker ut og sponser
egnede kandidater fra sitt nærområde.
Vi kommer tilbake med ferdig program og invitasjon 
til seminaret i løpet av desember 2003.
I mellomtiden inviteres klubbene til å starte arbeidet med å
finne kandidater å sende til RYLA 2004 i Kristiansand.

Hjertelig velkommen til RYLA 2004.

Vennlig hilsen
Svein-Eirik Jensen Henry Vetås
President Leder i RYLA komiteen
Kristiansand Rotaryklubb
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JULEBUSS til Litauen for tredje år på rad. 

Kontaktpersoner i Zurich Europe/Africa Office ved
RI Zurich tar seg av administrative spørsmål fra
norske klubber og distrikter. Kontaktpersonene, som
alle nå er svensktalende, treffes på følgende adresser: 

Leena Frischknecht, Supervisor
Direkte telefon 00 41 1 387 7131 

e-post: leena.frischknecht@rotaryintl.org  

Gudrun Kajblad, Coordinator 
Direkte telefon 00 41 1 387 71 26 

e-post: gudrun.kajblad@rotaryintl.org

Helena Tengblad, Correspondent 
Direkte telefon 00 41 1 387 71 30

e-post: helena.tengblad@rotaryintl.org

Spørsmål som gjelder halvårskontingent rettes til 
Janet Treichler (Engelsktalende) 

Direkte telefon 00 41 1 387 71 44 
e-post: janet.treichler@rotaryintl.org

Spørsmål om RF og PHF rettes til 
Marta Wild (Engelsktalende) 

Direkte telefon 00 41 1 387 71 44 
e-post: marta.wild@rotaryintl.org

Faxnummeret til alle på kontoret er som før: 
00 41 1 422 50 41

Adresseendring



Camps i Europa
Rotary venner,
I likhet med tidligere år, blir det også sommeren 2004 et
rikholdig tilbud til ungdommer mellom 16 og 23 år til å
delta på "Camps" rundt om i Europa.
Situasjonen er slik at det sendes ut invitasjoner til flere dis-
trikt / multidistrikt enn det er plasser til.  Av denne grunn
må vi praktisere "først til mølla……" prinsippet ved utvel-
gelse også her i Norge.  Imidlertid pleier jeg å finne et
reisemål til alle som ønsker å delta.
Som tidligere blir en liste med ca 50 tilbud sendt fra meg til
klubbens president første mandag i mars 2004.  Etter at lis-
ten er sendt ut, pleier jeg å motta ytterligere ca 25 invi-
tasjoner som opplyses om ved direkte henvendelse til meg.  
Ingen gis anledning til å melde seg på før informasjon er
sendt til alle klubbene og påmeldingen skal være pr. e-post
eller faks til meg.  Søknadsfristene er forskjellig for de ulike
tilbudene, men fremgår av invitasjonen.
Jeg ber dere bekjentgjøre dette for klubbene, slik at flest
mulig ungdommer kan delta og gis en opplevelse de lever
lenge på.
Lykke til !

Med hilsen
Stein Graf
Programansvarlig for Camps i Europa
s.graf@frisurf.no

Distriktsguvernørens

reiseprogram
Frem til 15. oktober er 28 klubber med entusiastiske
medlemmer besøkt, fra Flekkefjord til Holmestrand.
Møtene fortsetter frem mot jul. For november er
besøksprogrammet:

Mandag 3. november kl. 1830 Nøtterøy 

Tirsdag 4. november kl. 1930 Sande 

Torsdag 6. november kl. 1815 Kristiansand 

Mandal 10. november kl. 1800 Sandefjord Øst 

Onsdag 12. november kl. 1830 Mandal 

Mandag 17. november kl.1830 Porsgrunn 

Mandag 24. november kl. 1830 Skien Vest 

Onsdag 26. november kl. 1900 Grenland 

(Møte med President og Sekretær 2 timer før møtet, og
med komiteledere 1 time før møtestart) 
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Vi gratulerer i oktober: 
80 år: 
25.10  Arvid Guddal, Gimsøy 

75 år: 
10.10  Steinar Gottfred Flø, Tønsberg 
14.10  Egil Nilsen, Arendal 
15.10  Håkon Kr. Børre, Stokke 
31.10  Gunnbjørn Røkke, Stavern

70 år: 
28.10  Finn Risung, Skien 
29.10  Olaf Holter, Sem 
31.10  Sverre Hamer, Holmestrand 

60 år: 
04.10  Trygve A. Thorstensen, Langesund 
05.10  Arne Kjell Moen, Grøm 
06.10  Per Birkeland, Flekkefjord 
08.10  Gunnar Cramer, Nøtterøy 
10.10  Holten Richter Mikkelsen, Borre 
12.10  Anders E. Heimdal, Sandefjord Øst 
14.10  Erik Edvard Henriksen, Kongsgaard 
25.10  Jan Ove Stedjeberg, Porsgrunn 
29.10  Laila Christin Tønnesen, Kvinesdal 

50 år: 
01.10  Ragnhild Flåtten, Færder 
06.10  Roald Amundsen, Arendal 
24.10  Oskar Nygaard, Farsund 
29.10  Arnfinn Eidet, Vennesla 
29.10  Irene Synnøve Andersen, Larvik Øst 

november 

GUVERNØR 2006/2007
Tiden er inne til å foreslå Guvernør for
Rotaryåret 2006/2007.
Forslag sendes Guvernøren,  
finn_otterstad@hotmail.com     
eller adr.: Brunlaveien 39, 3290 Stavern
innen 23 desember 2003.
Klubbens   kandidat  må ha vært rotarian-
er i minst 7 år og gjort tjeneste som presi-
dent et fullt år.  Det regnes som et aktivum
for en klubb å ha en guvernør blant sine
medlemmer. Forslagene på
kandidater vil bli behandlet på møte i
Distriktsrådet 9 jan 2004.



Vi sakser fra Notodden RKs
månedsbrev mars 2002:
Notodden RK, chartret 24 sep-
tember 1950, stiller spørsmål om
klubbens chartermedle, lege Sturla
Schie f. 7. mars  1902, er landets
eldste rotarianer?
I likhet med våre tre andre char-
termedlemmer kan Sturla (Schie)
til høsten se tilbake på 52 års

medlemskap i Notodden RK. Han var president i perio-
den 1966 til 67. Vår nestor er den personifiserte rotari-
aner  og  følgelig avholdt som få. Han er nesten like
engasjert som i sine yngre år, alltid glad og vennesæl med
et lunt og behagelig vesen og et smil og en kvikk replikk
til dem han møter. Sturla holdt sitt 3. ego-foredrag to
dager før han fylte 94 år. Da gav han oss  - i et svært inter-
essant og glimrende framført kåseri  et innblikk i et langt
og innholdsrikt liv både som lege og privatperson.  
Dette var i fjor. Nå er Sturla blitt 101 år, og har 53 års
rotaryengasjement med seg! 
Noen bedre i Distrikt 2290? Eller i våre øvrige distrikter?
Eller i Norden?

Vi gratulerer Notodden RK og ønsker alt godt for
klubben, for Sturla Schie  og alle klubbens medlemmer!

Crossykkel for funksjonshemmede 
Som de første i landet ti/byr NMK Notodden
crossykkel-firehjuling for funksjonshemmede barn. 
Det kan de gjøre takket være støtte fra Rotary-
klubben på Notodden. 
De seks siste årene har Rotary solgt bakte poteter under
bluesfestivalen. Inntektene av salget går til barne- og ung-
domsarbeidi nærområdet, og til Rotary' sengasjement i
Baltikum. Denne gangen er det altså Motorsportsenteret
på Leivstein og de funksjonshemmede som tilgodeses. 
Vi gir 15.000 kroner til dette kjempefine tiltaket, etter

søknad fra NMK Notodden, sier Gunnar Bergskås og
Ottar Bjering fra Notodden Rotary Klubb. 

Distriktsguvernør
Finn Otterstad, 
Brunlaveien 39, 3290 Stavern 
Telefon 33 19 97 99, 
Mobil 922 99675, 
E-mail: dg.2290@rotary.no 
finn_otterstad@hotmail.com

Distriktssekretær
Truls Røe, 
Bergknausveien 10, 
3292 Stavern 
Telefon 32 19 82 01, 
Mobil 907 97964, 
E-mail: sekr.2290@rotary.no  

Distriktskasserer
Stein Ingebrigtsen, 
Nordveien 25, 3292 Stavern 
Telefon 33 19 73 86, 
E-mail:stein.ingebrigtsen@posten.no

Redaktør/Info:
Gunnbjørn Røkke,  
Postboks 117, 3291 Stavern 
Telefon 33 19 90 44, 
E-mail: gu-roek@frisurf.no 

Tore Grønvold, 
Holtet 37, 3296 Nevlunghavn 
Telefon 33 18 81 60. 
E-mail: tore@lokkagrafisk.no 
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Et tankekors: 
Apropos yrkestjeneste! 
Man øker sin kunnskap og tror man vet så mangt om livets
hemmelighet. 
Men også de ting man ikke forstår tiltar etter som årene går! 

(Fra H.M. i hjørnet) 

Akkumulert  September
Klubb %  Antall %

 Arendal 32,7  53 49
 Borre 43,2  26 73,6
 Brevik 50,0  51 58,6
 Bø 17,2  29 0
 Farsund 36,5  54 45
 Flekkefjord 42,0  65 69
 Færder 45,8  44 55
 Gimsøy 44,8  49 54,3
 Grenland 29,7  29 48,2
 Grimstad 48,4  52 52,1
 Grøm 19,0  42 57
 Holmestrand 51,3  54 60,6
 Horten 35,9  45 59,7
 Jarlsberg 34,7  56 52
 Kongsgaard 43,5  52 53
 Kragerø 51,5  42 67,6
 Kristiansand 33,0  76 48
 Kristiansand Vest 46,3  45 58
 Kristiansand Øst 44,1  43 60,3
 Kvinesdal 59,7  18 62
 Langesund 44,3  32 59
 Larvik 34,8  60 53,3
 Larvik Øst 41,0  44 50
 Lillesand 28,1  42 0
 Lyngdal 48,4  33 59,8
 Lågendalen 58,0  23 70,6
 Mandal 38,7  71 62
 Nedenes 37,3  43 67
 Notodden 21,4  51 35,3
 Nøtterøy 55,2  70 69,5
 Porsgrunn 37,5  69 61,3
 Risør 38,4  50 55,1
 Sande 58,3  38 66
 Sandefjord 47,7  57 59,4
 Sandefjord Øst 53,7  70 59,9
 Sem 54,3  57 49
 Skien 39,1  57 62,4
 Skien Vest 28,9  34 0
 Stavern 47,2  39 42,5
 Stokke 59,3  56 65,6
 Svelvik 60,1  41 78,3
 Tvedestrand 57,3  29 60
 Tønsberg 54,1  74 60
 Ulefoss 45,7  36 52
 Vennesla 33,1  30 48,5

 Gj.snitt 2290 42,9  47,4 54,8
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