
Sylvia Salvesen og Jan Ø. Wiig fra Teater Ibsen

Stortingsrepresentant
Inge Lønning

Fortsettelse side 2

‘Henrik Ibsen’ klar til å gå turen i ‘Ibsens fotspor
med rotarianere og ledsagere

Distriktskonferansen 3. – 5. september i Skien
Henrik Ibsen i skuespiller Gunnar Enerkjærs skikkelse var med da årets
distriktskonferanse ble åpnet. I parken foran Ibsenhuset i Skien tok

Gimsøy RK, Steinar Solberg og hilsen
fra Skiens ordfører, Rolf Erling
Andersen. DG i 2290 Nils-Petter
Svanholm ønsket velkommen

sentant for RI-presidenten
hilste Ayan Ozdemir, fra
Tyrkia.

skuespillerne Sylvia Salvesen og
Jan Ø. Wiig oss med inn i Peer
Gynts verden med Bukkerittet og
Mor Aases død. Et glitrende inn-
slag før distriktskonferansen
startet.

Gimsøy Rotaryklubb var
arrangør av konferansen med
vel 200 deltakere.

Etter at ”Henrik Ibsen” hadde tatt
med seg ledsagerne på en spasertur
kalt i ”Ibsens fotspor” samlet alle seg
i Skiens Klubselskabs lokaler til
hyggelig prat og god mat.

Lørdag startet den offisielle delen
av distriktskonferansen med
velkomstord av presidenten i
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etterfulgt av en spesialkomponert fanfare med kor og orkester,
spesialkomponert av rotarianeren Einar Idland. En representant
for alle klubbene i distriktet kom deretter opp på podiet med sin

Dagens hovedtaler, var stortingsrepresentant Inge Lønning som holdt et
engasjerende og varmt foredrag. Han var innom dagens situasjon med
kontinuerlig oppgang i landet med fredelige forhold og rikdom de siste 60
årene. Kanskje så godt at vi har mistet gangsynet? Når det gjelder etikk, som
var stikkordet for foredraget, refererte han til Fritz Rieber i Bergen som sa at
han aldri inngikk en avtale hvis han ikke var sikker på at det var til fordel for
begge parter.

klubbs banner.  DG i 2410, Bjørn Jansson, hilste på vegne av de
nordiske distriktene, og DG
Magne Skudal på vegne av de
norske distriktene. Som repre-



Den brasilianske gruppen av utvekslingsstudentene  tok en sang.

Glade mottakere av
prisene sammen med
IPDG Finn Otterstad til
venstreog RI represen-
tant, Ayan Ozdemir fra
Tyrkia til høyre.

En del heders-
bevisninger  (her bruker
vi de engelske be-
tegnelsene) ble delt ut
under middagen av Finn
Otterstad.

 ”Recognition of Membership Development Initiatives”

Tvedestrand RK for “The Club in The District with the highest growth rate”
Kristiansand RK for “The Club in The District that inducted the most New Members”
Flekkefjord RK for “The Club in The District with the highest Retention Rate”
Stokke RK for “The Club in The District with sponsoring a NEW CLUB”
Kristiansand RK for “The Club in The District for Recognition of Membership Development Initiatives”
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Bildet til venstre:

Etter lunsj var det tid for ”Celebrate Rotary”
ved Edrund Olaisen knyttet sammen med
en flott kavalkade laget av Thor-Anders
Didriksen. Vi fikk også hilse på veldig
mange av distriktets guvernører fra scenen.

Nytt fra Lovrådets sesjon ble gjennomgått
av Torstein Bryn. Som avslutning på dagen
i Ibsenhuset kom utvekslingsstudentene
på scenen, en fargerik gruppe, smilende
og positive. Til sammen 30 stykker, hvorav
to norske som har vært ute et år. Med
flagg og jakker med tallrike buttons kom
de frem og sa hvor de kom fra og noen
norske ord presterte de og. De hadde på
dette tidspunktet kun vært i Norge i tre
uker.

Så var det tid for banketten
Alle formaliteter ble tatt i bruk og Truls Norby fra
Grenland RK ledet det hele vel i havn. Hilsen fra
Kongen ble lest opp og IPDG Finn Otterstad ledet
forsamlingen i Kongens skål før presidenten i Gimsøy
RK ønsket velkommen til bords. Guvernøren holdt
kveldens festtale.

Fra venstre RI-representantene Feride og Ayan
Ozdemir, Kirsten Svanholm og DG Nils-Petter
Svanholm og Liv Skudal og DG Magne Skudal,
D2280.



Bildeglimt fra Distriktskonferansen i D2290

Guvernørbesøk i
Kvinesdal  Rotaryklubb

 

Fra venstre, president Harald Briseid, guvernør Nils-
Petter Svanholm og visepresident Lajla C.Tønnesen

Tirsdag 24. august var Guvernør Nils Petter Svanholm
på besøk hos Kvinesdal RK.
Etter en flott  vill-laks-middag på Rafoss Turisthotell,
holdt  Guvernøren et foredrag om Rotary.
Klubben fikk ros for sin drift, og for sine prosjekter.

 
Det lokale prosjektet er :” Strøsand til eldre”. 
Hver høst deles små sekker  og pøser med
strøsand ut til mange eldre i kommunen.
Kan dette hindre  noen beinbrudd, er samfunnet
spart for mange penger , og dertil mindre trykk på
et allerede belastet helsevesen.
Det internasjonale prosjektet er et samarbeid med
Flekkefjord RK.- støtte til drift av  :  Mor Theresas
Barnehjem i Rwanda.
 
I februar 2005,  markeres Rotarys 100 års dag, med
en stor kirkekonsert i Flekkefjord.
Arrangører vil bli :  Rotaryklubben  i  Flekkefjord ,
Lyngdal, Farsund og Kvinesdal.
 KRK
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INNHOLD
BRUK AV DETTE SKRIV
VALG AV STYRE
NYTT STYRES OPPSTART OG VALG AV
   KOMITEFORMENN
PRESIDENTSKIFTE
OPPSTART AV ET NYTT ROTARYÅR
KLUBBTJENESTEN
SAMFUNNSTJENESTEN
YRKESTJENESTEN
INTERNASJONAL TJENESTE
UNGDOMSKONTAKT
MEDLEMSPLAN
NYE MEDLEMMER, NOMINASJON
NYE MEDLEMMER, OPPTAK
HUSFAR
KLUBBLOKALE, REGLER FOR UTLEIE
DELTAGELSE I DISTRIKTSSAMLINGER
GAVER OG ERKJENTLIGHETER
DØD
PERMISJONER
SPESIELLE ERFARINGER

ROUND TRIP
GROUP STUDY EXCHANGE
UTVEKSLINGSSTUDENT

Grøm RK har sendt kvartalsbrevet nedenstående som bør være til god hjelp for andre klubber:
Redaktøren har tatt seg den frihet kun å ta med noen punkter. Hvis ønskelig ta kontakt med Grøm RK
som sikkert hjelper med hele innholdet.

  Rutiner

BRUK AV DETTE SKRIV
Dette skriv er ikke noe som skal fremlegges til
godkjenning i klubben. Dette er styrenes stafett til
hverandre for å hjelpe å holde seg til den kon-
sensus som er arbeidet frem i klubben gjennom
årene.

Bakgrunnen for det som står her skal bygge på
- vedtak i generalforsamlinger
- styrevedtak
- hendelser i klubben som bør bli klubbens rutiner.

Ved starten av hvert rotaryår bør klubbens styre
gjennomgå dette skriv og eventuelt gjøre sine
forandringer.

Alle styrets medlemmer og komiteformenn bør ha siste
utgave av skrivet.

Andre i klubben som berøres av rutiner eller bestem-
melser bør også ha kopi av de delene som berører dem
spesielt. Dette styres av klubbens president.
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PRESIDENTSKIFTE
Dette skjer vanligvis på årets siste Grømkveld eller
dersom dette er en fest, blir dette vanligvis lagt til den
påfølgende fredag eller lørdag. Arrangementet er
sittende styrets ansvar.

Innkommende president får
- Presidentkjedet overlevert og plassert rundt

halsen
- Presidenteffekter som veske, klubbe, etc
- President nål (som følger presidentene)

Avtroppende president sier noen ord, til klubben og til
ny president.

Avtroppende president får:
- Inngravert plakett
- Blomster
- Past president nål

Medlemmene står under ovennevnte del av
arrangementet. Innkommende president sier noen ord
om sine planer.

OPPSTART AV ET NYTT ROTARYÅR
Et nytt rotaryår bør av innkommende president være
forberedt i god tid før det begynner med

- Minst første halvårs program laget av
programkomiteen

- Komiteenes sammensetning
- Komiteenes oppgaver

Vanligvis vil året starte med møter uten fast program i
juli og ut i august til skolene begynner.
Husk i programmet å ta hensyn til

- skoleferier når det gjelder spesielle
sammenkomster

- klemte dager (to møtedager per halvår kan
sløyfes)

instruks for sin virksomhet. Denne instruksen er
vedlagt.



Roundtrip
fra presidenten i Svelvik RK, Gunnar Helgerud

Det er aldri for sent å skrive om gode opplevelser.
Nedenstående, noe forkortet, ble mottatt i august.
Red
.
Dette var oppgave som inkluderte mange av våre
medlemmer.  Internasjonal komite hadde gjort
en stor jobb i planleggingen og delegering av
transportoppdrag. Jeg tror at 80 prosent av våre
medlemmer på en eller annen måte var i kontakt
med en eller flere av deltakerene i løpet av disse
dagene. For å følge opp har vi samlet ca 100
digitale bilder som våre medlemmer har tatt.
Disse er brent på CD som vi sender til alle
deltakerene, sammen med en lite reportasje vi
fikk til i Drammens Tidende.

tilbakemeldinger fra vertsfamiliene. Vi hadde selv de
tre guttene i huset. Svelvik rotaryklubb arrangerte
velkomst hjemme i vår hage som ble kombinert med
vårt ordinære tirsdagsmøte og selvsagt sammen med
våre ledsagere.
På onsdag tok vi deltakerene med til Oslo og besøkte
Holmenkollen, Vikingeskipsmuseet, Aker Brygge og
to timer på egen hånd i Oslo. Fire medlemmer brukte
dagen sammen med dem som sjåfører og guider.
Torsdagen var satt av til bedriftsbesøk på Jensen
madrasser, lunch med representanter fra kommunen
og avslutning i glassblåseriet til Kari Ulleberg
(rotarymedlem) og skulptør Marit Wiklund.

Det er nå en god uke siden vi sørget for at round-
tripdeltagerene ble transportert til sine respektive
avreiseflyplasser spredd på to flyplasser over tre dager
og vidt forskjellige tidspunkter. Det var det eneste
negative vi har å fortelle.

Som president i rotaryklubben må jeg si:  Dette var en
flott gjeng ungdommer, sammensveiset, inkluderende
og åpne for våre påfunn. Jeg har fått kun positive

Fredagen var satt av til seiltur
med 42 foteren til en av våre
medlemmer. Egentlig skulle
turen gått til marinemuseet i
Horten, men vindstilla stoppet
det og de “seilte” isteden til det

nyåpnede SPA-senteret i Holmsbu. De hadde en
kjempedag på sjøen og ble møtt av undertegnende på
kaia kl 16.00. Kvelden ble avsluttet med forspiel hos
klubbens past president. Vi sponset de med biletter til
DDE-konsert som innledet årets happening i Svelvik
“Svelvikdagene”.

Lørdag var det markedsdag i Svelvik, men pga varmen
dro de fleste på stranda for å bade. Klubben
arrangerte avskjed i Glasshytte til Kari Ulleberg. Vi
hadde en flott avslutning hvor alle vertsfamiliene og to
av medlemmene av internasjonal komite var tilstede,
selvsagt alle med sine ledsagere. Lørdag kveld
avsluttet alle ungdommene tidlig selv om det var
byfest da også. De ga utrykk for at de var lei seg for å
måtte reise hver til sitt.
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Klubbtjenesten  -
Rotaryarbeidets kjerne!
Den omfatter, med sine underkomiteer,
klubbens liv.
Ingen klubb opererer tilfredsstillende uten
effektiv
Klubbtjeneste.
Viktig er medlemskap- og medlemsutvikling.
Med Lend a Hand  Lend a Hand  Lend a Hand  Lend a Hand  Lend a Hand  i 2003-2004 ble en
nedgang
i medlemstallet snudd til en økning på 1,2
prosent.

Målet for 2004-2005 er også flere
medlemmer, en
utfordring for klubben om nettovekst på to
medlemmer.
Utfordringen, å skape liv i klubben for
videreutvikling
av medlemmene som rotarianere, er
klubbtjenestens
ansvar. Med    Celebrate RotaryCelebrate RotaryCelebrate RotaryCelebrate RotaryCelebrate Rotary
i jubileumsåret er målet å lykkes med dèt.

Finn
IPDG



Distriktsguvernør Distriktssekretær Distriktskasserer Redaktør/Info
Nils-Petter Svanholm Guttom Liebe Gunnar Kjellsen Bjørg Karin Gjervik
Haraldsgate 8 Rik. Nordraaksgt.4b Bølehøgda 45 Osebro brygge 5
3725 Skien 3725 Skien 3746 Skien 3915 Porsgrunn
Telefon 35 52 83 67 Telefon 35 52 38 76 Telefon 35 50 13 75 Telefon 35 55 12 44
Mobil 952 55 950 Mobil 957 25 454 Mobil 901 53 009 Mobil 993 25 722
e-post: e-post: e-post: e-post:
np@cannon-hygiene.no gut-li@online.no gunkje@online.no kagjervi@online.no

De hadde sitt møte med presidentskifte mens vi var
der nede. Vi ble begge invitert, men da de fikk nyss
om at jeg var inne i prosessen med å skulle bli
guvernør her hjemme, fant de ut at jeg skulle inviteres
som æresgjest. De gjør mye av en slik Installation
Ceremony på de kanter, og det ble lagt opp til en stor
og høytidelig fest på et av Chennais flotteste hoteller,

Guvernører på løpende bånd
Vår neste guvernør for 2005 – 2006 er Egil Omdal
fra Mandal RK.

Svein Aanestad

For 2006 – 2007 ble Svein Aanestad valgt på
distriktskonferansens generalforsamling i Skien i
september. I Månedsbrevet for oktober 2003 haddde
Aanestad et innlegg om sin frivillige innsats ute i
verden som tannlege, sammen med sin kone.
Svein har sendt dette innlegget til kvartalsbrevet:

Ilddåp som Guest of Honour i India...
Jeg har, sammen med min kone Anne-Grethe, gjort
tjeneste som frivillig for Rotary i alt 9 ganger, første
gang i 1982. Den 4. juli kom vi tilbake fra en drøy
måned i Syd India, det niende, og foreløpig siste
oppdraget. Jobben går ut på å tilby tannlegetjenester
til de fattigste og mest ressurssvake i samfunnet, og
foregår med mobilt tannlegeutstyr, som lesses på en
bil og rigges opp i storbyslummen, på skoler og
barnehjem. Dessuten ute på landet, noen mil fra
storbyen, og når man er på landsbygda i India, ja, da
er det virkelig også “far out”. Prosjektets lokale
kontaktklubb heter RC of Guindy.

Residency Towers. Guest of Honour innebærer plass
oppe på podiet, man blir høytidelig introdusert med
hele sitt CV.

Det forventes også at man skal holde en tale.
Heldigvis kom innbydelsen i god tid, slik at det var
rikelig anledning til å forberede det som skulle sies.
Det er ikke sikkert at man alltid vil kunne forberede
seg så grundig når man en gang skal i ilden som
guvernør..... I alle fall, tilbakemeldingene tydet på at
talen ble godt mottatt.

Klippet fra Guvernørens ukebrev:

Nominasjon som distriktsguvernør 2007-2008.
I møtet 19.oktober 2004 innstilte Nominasjonskomiteen,
bestående av IPDG Finn Otterstad (formann), PDG
Anders Skipenes, PDG Edrund Olaisen og PDG Jan
M.Wesenberg, 

LAILA LERUM, Porsgrunn Rotary klubb

Laila Lerum er 55 år, er medlem
av  Porsgrunn Rotaryklubb og har
vært med i klubben siden 1993.
Hun var president i  1998 – 1999.
Hun er i dag ansatt som Manager i
PricewaterhouseCoopers i Tønsberg.
Hun har tidligere vært blant annet vært
ansatt som sektorsjef for kultur og

undervisning i Porsgrunn kommune, skoleinspektør i
Bergen kommune og rektor ved Nordvik skole i Bergen.

Laila er mye brukt som foredragsholder innen ledelse og
administrasjon og har en rekke tillits- og styreverv, særlig
innen utdannings- og kultursektoren.

Av bakgrunn har hun blant annet  diplomeksamen i
Utviklingsledelse, Oslo Lærerhøgskole (matematikk,
lærerutdanning) og Norsk lærerakademi (mellomfag
pedagogikk).
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Viktige datoer i 2005 for:
- Våre utvekslingsstudenter
- Vertsfamiliene
- Rådgiverne
- Klubbene

29. januar – 5. februar Vintercamp på Nesflaten
11. mars – 13. mars Holmenkollen
28. april – 13. mai Europatur
  7. august Ankomst nye studenter
  7. august – 14.august Språkkurs Haraldvangen

Stilfull og hyggelig charterfest for distriktets nye rotaryklubb

Den 5. november 2004 ble klubb nr 46 i D 2290  -
Re RK  -  chartret i de stilfulle og rustikke
lokalene til Re Golfklubb.

Arbeidet og forberedelsene har pågått kontinuerlig siden
ideen ble unnfanget i Stokke RK i 2002. Fra Stokke har
det i første rekke vært  Bjørn Erik Eriksen og Arne Karlsen
som har vært pådriverne i etableringsfasen. Guvernørens
representant har vært AG Jan Westlie. I tillegg har Ole
Søby, past president, i Holmestrand, nå president i Re
og den nye sekretæren Inger Rønning vært særdeles
aktive i prosessen.

16. – 18. september Distriktskonferanse i
Haugesund

(for alle studentene som
kommer i januar

og august 2005)

Mer informasjon kommer om disse arrangementene,
men det kan være nyttig allerede nå å legge disse
datoene inn i kalenderen.

Bjørg Karin – informasjonsanvarlig for
ungdomsutvekslingen
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Guvernør Nils-Petter holdt chartertalen for klubben og
markerte etablering av den nye klubben ved å overrekke
president Ole et presidentkjede som en gave fra distriktet.
AG Jan Westlie holdt deretter en tale for de 22 av de 23
reflektanter (14 menn og 9 kvinner) og guvernør Nils-
Petter og president Ole foresto opptakelsen av den
enkelte nye rotarianer.

Ved middagen var det flere taler og gaveoverrekkelser.
Guvernøren innledet talerrekken og president Ole  takket
på vegne av klubben og sammen med Aasta Kari

Aasta Kari Holm og Ole Søby

Holm leste opp en masse hilsener og gratulasjoner fra
distriktets øvrige klubber og en spesiell blomsterhilsen
fra PDG Edrund Olaisen.

President Terje Karlsen i Holmestrand RK overleverte
en lysestake. Innkommende president i Tønsberg RK,
Liten Andersen, overrakte på vegne av egen klubb samt
Nøtterøy, Færder, Sem og Jarlsberg en flott plakett i
larvikitt med Rotary hjulet og skilt. I tillegg hadde disse
klubbene sponset Rotary chartermerker til de nye
medlemmene. Presidenten i fadderklubben Stokke,
Svein-Erik Bergsholm, talte og overrakte en klubbe og
en messingklokke. En av de nye rotarianerne takket på
vegne av de 23 og presidenten i Sem RK, Emil Kjølner,
rundet det hele av med sin takk for maten tale.

Deretter var det kaffe og kaker og engasjert Rotary prat
til godt over midnatt.

Re RK har sine møter onsdag 1830 i Revetal
Næringsbygg 2.etasje (over lensmannskontoret). De
setter pris på besøk.

Kontaktadresse er: Advokat Ole Søby, Postboks 414,
3101 Tønsberg.
E-post: ole.soby@advokatenehbs.no

       Nils-Petter Svanholm

Rotary-nåler deles ut av guvernøren


