
Mars 2005
100-års markeringer i distrikt 2290Innholdsfortegnelse
Naturlig er det å bruke bildet av de fire grunnleggerne av Rotary, Silvester
Schiele, Paul P. Harris, Hiram E. Shorey og Gustavus H. Loehr, som 23. februar
1905 startet den første Rotaryklubben i Chicago.

I vårt distrikt er Rotarys
100 år markert på for-
skjellig vis, fra konserter til
seminarer, fra enkle
middager til større
arrangementer med
musikk og dans.

Noen har sendt repor-
tasje/referat til redaktøren,
noe er klippet og limt fra
de forskjellige klubbenes
hjemmesider.

Tema for konserten er “En bedre verden for
barn”
Borre Rotaryklubb og Horten Rotaryklubb arrangerte
konsert med Den Kongelige Norske Marinemusikk
med solist Sigmund Groven. Konferansier var Odd
Aspaas, mangeårig rotarianer og for anledningen
også musiker.

Overskuddet fra konserten går til en multikulturell
barnehage for funksjonshemmede i Bosnia.
Rotaryklubbene søker om Matching Grants, så hver
krone vil dobles!!

Yrkesetikk: Rotaryklubbene i Brevik, Grenland, Porsgrunn og
Langesund arrangerte seminar 9.februar 2005
Forfatter:Presidenten i Langesund RK, Ingrid Berget

Med utgangspunkt i Rotarys formål: Å gagne andre, har Rotaryklubbene Brevik,
Grenland, Porsgrunn og Langesund jobbet frem seminaret: Yrkesetikk,
omstillingsprosesser og et inkluderende arbeidsliv. Det ble gjennomført 9. februar
2005 med ca 200 deltagere og stor respons fra publikum. Foredragsholderne var
håndplukket for anledningen. Temaene skulle belyses fra ulike vinkler og av
personer med ulik fagbakgrunn.      forts.side 2Ingrid Berget
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Seminaret startet med et inspirerende innlegg om
Rotary av PDG Edrund Olaisen. Deretter gikk
ordet til direktør Bjarne Berg Wig, forfatter og
leder av TQM-center Norway. Han fokuserte bl.a.
på begrepet ”intelligent samhandling” og på
behovet for å tenke langt nok og høyt nok.

Neste mann ut var adm dir. Steen Magnus fra
Umoe catering. Han er også leder av NHO’s
etikkutvalg. Magnus presenterte ”det trenende
fellesskapet” og ”samspillregler” som er blitt
viktige begrep i hans firma. Han var også opptatt
av at man ikke skal stille andre til ansvar for egen
adferd, og minnet om at redelighet må gjelde på
alle områder i livet. Bensinkortet som gjelder
firmabilen skal ikke brukes på private kjøretøy!

Deretter ble fokuset flyttet til sykefravær og det
inkluderende arbeidslivet. To elever fra Skien

videregående skole presenterte på en levende
måte en undersøkelse de hadde gjennomført om
sykefraværet i Grenland. Etter dem fulgte Tage
Olavsen fra Norske Skog Union. Bedriften har
arbeidet skadefritt 550 dager sammenhengende.
Det skyldes systematisk arbeid over lang tid, og
prioritering av HMS-arbeide. Irene Bordier Inge-
bretsen, sekretær i LO, kommenterte arbeidet fra
arbeidstakernes synspunkt.

Professor Ingvard Wilhelmsen fikk det siste ordet.
Han er spesialist i indremedisin, fordøyelses-
sykdommer og psykiatri og særlig kjent fra sitt
arbeid ved hypokonderklinikken i Bergen. På en
ustyrtelig fornøyelig måte argumenterte han med
at vi ikke bør stole på verken tankene eller følelsene
våre, og at det er dumt å lytte for mye til kroppens
signaler.

Flekkefjord Rotaryklubb -
Ny suksess for klubbens Rwandakonsert

Lørdag 12 februar arrangerte Flekkefjord RK
konsert i en fullsatt Flekkefjord kirke til
inntekt for klubbens barnehjemsprosjekt i
Kigali, Rwanda.

Barnehjemmet drives av Mor Theresa-
stiftelsen. Dette er tredje året på rad
klubben arrangerer denne konserten, og i
år som ved de to tidligere år ble konserten
en stor suksess, både musikalsk og
økonomisk. Hovedstammen i konserten er
Grønnes Bad og Jazzforsyning under
ledelse av Arne Skage. Hele tre av
bandets medlemmer, Skage inkludert, er
medlemmer av Flekkefjord Rotaryklubb.
Ved siden av Grønnes deltok artister fra

Foran på bildet: Eiliv Olsen på klarinett og Arne Skage.

hele distriktet. Ved konserten i år var bandet også
forsterket med Eilif Olsen, som hadde tatt turen
helt fra Bergen.
Konserten innbrakte 30.000 kroner. I tillegg fikk
klubben overrakt en sjekk fra Kvinesdal RK på
10 000 kroner.

Etter konserten var det stor jubileumsmiddag på
Hotell Maritim, med 100 deltakere fra Flekkefjord,
Kvinesdal og Farsund Rotaryklubb. Dette var
samtidig en markering av Rotarys 100-årsjubileum.
En av klubbens nestorer, Kristian G. Andersen holdt
kveldens hovedtale med et historisk tilbakeblikk fra
Rotarys 100 år. Distriktets guvernør hadde også
tatt turen til Flekkefjord og hilste forsamlingen,
samtidig som han ikke kunne finne nok godord i
beskrivelsen av den opplevelsen han og hans kone
fikk med seg gjennom konserten. Forsamlingen
avsluttet festen med dans til tonene fra Grønnes
Bad og Jazzforsyning.

Kristian G. Andersen, Flekkefjord RK, holdt kveldens hovedtale.

Stoff og foto: Ludvig Egeland Flekkefjord RK
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De gjestfrie rotarianerne i Kolsås RK

For 24. år på rad har de tatt i mot alle utvekslings-
studentene som er i Norge til Holmenkoll-weekend.

Studentene kom til Oslo torsdag kveld og ble
innkvartert privat. Fredag morgen var det frokost
på rådhuset i Sandvika etter invitasjon fra ord-
føreren i Bærum. De fikk her orientering om
hvordan en kommune styres og en omvisning.

I løpet av helgen ble det sightseeing til Kontiki-
museet, Folkemuseet, Vikingskipene og Vigelands-
anlegget. To kvinnelige verdensmestre stod til
rådighet med gode tips da de fikk prøve seg på
isen med curling i Askerhallen.

Familiene sørget for at de alle kom i Holmenkollen
på søndag og fikk oppleve både de sportslige
aktivitetene og folkelivet.

   Bjørg KarinStephanie Morsette, Skien RK, får være representant
for utvekslingsstudentene i distriktet.
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Distriktets ledergruppe 2005 - 2006
Distriktets ledergruppe var
samlet i Brevik 21.-22. januar
05, først og fremst for å bli
kjent med hverandre og vel
det viktigste; legge opp
strategien for kommende
Rotaryår, 2005-2006. Leder-
gruppen er på 20 personer,
derav fire Past Guvernører.
De nærmeste medarbeiderne
kommer  hovedsakelig fra
Mandal Rotaryklubb kalt
“Guvernørstaben”.

Hovedsatsninger

for godkjenning på distriksamlingene i Mandal og
Svarstad.

Distriktskonferansen 2005
Distriktskonferansen blir i Mandal 2.– 4. september
2005 og konferansen på lørdagen er lagt til fjell-
hallen ved Lindesnes fyr. Det skulle bli en ekstra
kulturell opplevelse for deltakerne.

Egil Omdal, guvernør 2005-2006

Hovedsatsingen i neste Rotaryår blir: Fornye/
utvide kunnskapene om Rotary i klubbene. Svein-
Eirik Jensen, Kristiansand RK har fått ansvaret for
dette. En smakebit på hvordan dette er tenkt lagt
opp fikk vi på samlingen, og innkommende
presidenter vil få dette i løpet av PETS.
 
Videre vil det bli satset på medlemsutvikling og
Rotary Foundation. Når målsettingen for inn-
kommende RI President blir kjent (18.-25. februar),
vil dette bli innpasset i distriktets målsetting.
Budsjett for neste år ble diskutert og ble fremlagt

Fra venstre: Edrund Olaisen, Tore Gullichsen, Erik Abrahamsen, Svein-Erik
Jensen, Jan Wesenberg, Svein Aanestad, Egil Omdal og Laila Lerum.



Opprop på klubbmøtene

Et Rotarymedlem har sendt et lite sukk til
redaktøren om opprop på klubbmøtene. Han
mener at opprop gjør at nye medlemmer
raskere får med seg hvem som er hvem og det
gir nye medlemmer tilhørighet i klubben. Lokale
foredragsholdere får også en idé om hvem
medlemmene er, og det gir “skulkerne” litt

velfortjent fokusering. Det skjerper også sekre-
tæren. Det er mange ganger hvor jeg har vært
tilstede ved opprop hvor sekretæren ikke har ropt
opp alle fordi listene ikke var komplette.

I min klubb hadde vi faktisk et nytt medlem som
ble så irritert over at han stadig ble glemt at han
av den grunn sluttet. Hvor mange ganger har vi
ikke fått spørsmålet fra nye medlemmer: “Hvem
er nå han/hun igjen?” Et opprop på møtene hadde
løst dette “problemet”. Jeg mistenker sterkt de
klubbene som har sluttet med opprop at det er
skulkerne som har presset frem avgjørelsen. I
D-2290’s ledermøte i Arendal nå i januar verrasket
det meg at noen innkommende presidenter ikke
var kjent med at opprop er vanlig i Rotary.
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Ungt entrepenørskap
er en ideell organisasjon med formål å
fremme entreprenørskap og kreativitet
blant unge.
Distrikt 2290 støtter opp om dette.

Ungt Entreprenørskaps messe og utstilling på
Brunstad konferansesenter i Stokke ble avviklet
10. mars med meget stor deltakelse og entu-
siasme. Arbeidet med entreprenørskap i skolen
stimulerer elevenes kreativitet, lærevilje og
skaperevne.I tillegg gir det en viktig opplæring i
hvordan næringslivet fungerer, slik at elevene
står bedre rustet på arbeidsmarkedet i fremtiden.
Mange rotarianere var engasjert som dommere,
mentorer og sponsorer.

Det var 900 til middag på onsdag kveld og
1100 til lunsj torsdag. Det sier litt om
oppslutningen.

Fra presiden Frode Mindrebø, Grimstad RK:
Det arrangeres messe i Kristiansand på samme
tid omtrent og jeg har i dag avsluttet min egen
innsats som dommer i ”Beste forretningsplan”
og UE Agder kommer på møte i Grimstad Rotary
21. april.

Jubileumsarrangement
For øvrig hadde vi et godt jubileumsarrangement
sammen med Grøm Rotary på selve dagen, 23.
februar. Foredraget handlet om unionsopp-
løsningen og vår sørlandske statsminister i Sverige
i 1905, Jørgen Løvland. I tillegg var Stine Sofies
Stiftelse til stede og mottok en sjekk fra begge
klubbene på 20.000,-. Vi fikk lokal pressedekning
både i forkant og i etterkant.

President Svein-Erik i Stokke Rotaryklubb delte ut Rotarys priser til
vinnerne i klassens beste for innovative produkt.

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 gut-li@online.no gunkje@online.no kagjervi@online.no



Prosjekt “1000-års sted” er et
initiativ tatt av Holmestrand
Rotaryklubb. Den ulikt sammen-
satte prosjektgruppen har som
mål å bistå Holmestrand
kommune med å bidra til og gi
byen en ny møteplass midt i
hjertet av Holmestrand sentrum.
Prosjektets leder er formannen
i Holmestrand RK, Terje Karlsen.
Plassen er prioritert i sentrums-
planen og utgjør for-lengelsen
av Dr. Graaruds plass, et
område som kanskje har størst
betydning for utvikling, trivsel,
stolthet og rekreasjons-
muligheter i sentrum, men som
definitivt trenger renovering.
Målet er 1 million kroner og
allerede nå er over kr 300 000
kommet inn.

100-årsfeiringen
Etter å ha snakket om 100-årsfesten i flere måneder ble det
endelig dagen. Og hvilken dag det ble. Sjelden har jeg kost
meg så mye i stilfulle og elegante omgivelser med
sprudlende og fornøyde festdeltagere. Ikke en negativ
kommentar, bare glede og moro, sa president Terje Karlsen,
da han 5. februar samlet vel 50 deltakere til festaften på
Eidsfos Hovedgård.

Holmestrand RK med prosjekt og 100-årsfeiring

Prosjekt “1000-års sted”

Frist 1. mai 2005
President Glenn Estess har bedt oss finne fem
kandidater i D-2290 som er verdig til å motta
oppmerksomheten ”Commitment to Service”.
Klubbene skal komme med forslag til distriktets
Award commitee, under ledelse av PDG Jan
Wesenberg. Fristen for forslag settes til 1. mai.

Frist 1. juli 2005
Søknadsfristen til Rotary World Peace
Scholarship (2 årig masterstudie i fredsarbeide
og konfliktløsning) er satt til 1. juli 2005. Distrikt
2290 fikk i fjor for første gang innvilget en
søknad. I alt er det 70 stipendier som årlig lyses
ut på verdensbasis. Søknadskjema og
ytterligere opplysninger fåes ved henvendelse
til guvernør Nils-Petter Svanholm.

Til golferne – start 3. juli i
Horsens
Guvernøren har fått en
henvendelse fra Rotary i
Horsens Danmark. De skal
arrangere det 31. Europa-
mesterskap i Rotarygolf.
Opplysninger om arrangementet
finner dere i www.rotarygolf.dk.

RYLA – Rotary Youth Leadership Awards
Flekkefjord Rotaryklubb arrangerer RYLA-
seminar 6 .- 9.april. Program er sendt klubbene.
11 topp forelesere med tidligere Statoilsjef Olav
Fjell og skiløperen Thomas Alsgaard i spissen.
Seminaret er beregnet på ungdom i alderen 18
til 30 år.
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Distriktskonferansen i Mandal
2. - 4. september 2005
Brosjyre med god forhåndsinformasjon om hva
som skal skje disse dagene er lagt inn på
distriktets side.


