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Tusen takk skal dere ha

Distriktsguvernør Nils-Petter takker for
seg.

Jubileumsåret, Centennial Year, er i ferd med
å ebbe ut og gå over i historien som et av de
mest aktive år i Rotarys historie. Vi har vært
vitne til et fantastisk engasjement blant
klubbene i D-2290 rettet mot lokalsamfunnet,
utover landegrensene og ikke minst aktivi-
teten i den enkelte klubb.

antagelig Ulefoss har fått kvinner som
medlemmer i inneværende år. Gratulerer!

Re RK ble chartered 5. november 2004 og
både klubben og de 23 nye rotarianerne er en
fin tilvekst til D-2290.

Klubbene i distriktet, med noen få unntak har
vært engasjert i større og mindre prosjekter
hvorav Holmestrand RK har stått for det største
økonomiske engasjementet på ca 1 million
kroner til utsmykking av Holmestrands
”waterfront”, mens Gimsøy RK har fremskaffet
ca kroner 800 000 til utbygging av barnehjem
på Sri Lanka pluss en flott brannbil til Litauen.

Forskjellige tiltak for ungdommen står sentral
i Rotarys arbeid. Ungdomsutvekslingen har i
2004-2005 tatt i mot åtte utvekslingsstudenter
og sendt ut ni studenter. To Round Trip grupper
ble avviklet i fjor sommer og vårt Group Study

Exchange team var på visitt i Wales. Et meget
vellykket RYLA arrangement fant sted i regi av
Flekkefjord RK. Distriktets klubber var lite flinke til
å bistå Flekkefjord RK i arbeidet med å skaffe
egnede deltakere.

Bidragene til Rotary Foundation ender antagelig på
ca US dollar 37.000 med mulighet for US dollar
40.000. Målet var US dollar 20 per medlem (ca
kroner 130) ganger 2100 medlemmer er lik US dollar
42.000. Takk til dere som ytet.

Utfordringene er mange for D-2290 i årene som
kommer. Min erfaring etter klubbesøk, 100 års
arrangementer, jubileumsbesøk og andre former for
kontakt med distriktets klubber og distriktets
rotarianere, er at de aller fleste er engasjerte og
positive medlemmer med evne og vilje til å takle
disse utfordringene. La meg til slutt minne om vårt
motto

SERVICE ABOVE SELF

og alle gamle og nye rotaryvenner i D-2290 som
har gjort mitt guvenørår til en uforglemmelig
opplevelse for Kirsten og meg.

TUSEN TAKK SKAL DERE HA!
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Distriktets kanskje største utfordring er og vil
være medlemsutviklingen. Det er neppe en
rotarianer som ikke har fått med seg hvor viktig
rekrutteringsarbeidet er for Rotarys videre liv
og vitalitet. Vi må ikke slippe fokus på
arbeidet med verving av nye medlemmer og
vel så viktig er det at våre medlemmer i
klubbene trives og blir. Det er tvilsomt om vi
når målsetningen for 2004-2005 om netto
tilvekst på to medlemmer per klubb. Jeg vet
at det fra klubbenes side har vært nedlagt et
betydelig og målrettet arbeid og det skal dere
ha en stor takk for. Rotaryklubbene Jarlsberg,
Holmestrand, Grimstad, Kongsgaard og



Klubb PHF medlem (M) ikke medlem (I)

Arendal Kristen G Tharaldsen (I) Per M.Danielsen m/safir (M) 2
Bø Hans Olav Sauar (M) 1
Grenland Truls Norby (M) 1
Holmestrand Olav Georg Dalseth (M) 1
Kongsgaard Erik Dollis (M), Hans Fleischer (M) 2
Kristiansand Gerd Gundersen (I) 1
Kr.sand V Peter Valeur (M) 1
Kr.sand Ø Bernt Albert (M), Reidar O.Strøm (M) 2
Langesund Nils J. Sørensen (M) 1
Lyngdal Torgny Farbrot(M),Sigbjørn Nedland(M) 2
Mandal Arne Gahre(M) 1
Nedenes Thorstein Gundersen (I) 1
Notodden Ottar Bjering (M) 1
Porsgrunn Anders Vangen (I), Sven G.Terjesen(M)*,  Bjørg Karin Gjervik(M) 3
Risør Erling Stiansen (M) 1
Sandefjord Georg Buøen (M) 1
Sandefjord Ø Edgar Ludl (I) 1
Sem Arne Kjell Johansen m/safir (M) 1
Skien Asbjørn Høye,Hermod Monsen, Leif Thoresen,alle M 3
Stavern Finn Otterstad (M) Truls Røe (M) 2
Stokke Håkon Børve,Tom Gunnar Wahl, Roar Sunde, 6

Per Grønnerud, Kjell Skeie, Arne Karlsen alle M
Svelvik Tor Lislerud (M) Jørg Jebsen (M) 2
Tvedestrand Øyvind Bjorvatn (I) Karl Ragnar Hafsten (M) 2
Tønsberg Per O.Lie(I),Nils G.Nilsen(I);O.Svang-Rasmussen (M) 3
Ulefoss Karl Jürgen Focken,Eberhardt Nuske, utenl. M 2
Vennesla Anna Julie Løberg (M) 1

Mange Paul Harris Fellowship i jubileumsåret

Nedenstående er en liste fra guvernøren etter et spørreskjema som var sendt alle klubbene. For alle som har fått denne
hedersbevisningen er bakgrunnen engasjerte rotarianere på ulike felt.  Noen ikke-rotarianere er også tildelt Paul Harris
Fellowship med samme begrunnelse, engasjement og samfunnsbevissthet. Totalt 45 personer har fått Paul Harris
Fellowship i D2290 i 2004-2005.

Åtte ikke-rotarianere har fått Paul Harris
Fellowship
En av dem er Anders Vangen i Porsgrunn. Han er utdannet operasanger,
har hatt suksess med roller på blant annet Den Norske Opera. I
Porsgrunn er han en nøkkelperson i kulturlivet. Han begynte tidlig med
amatørteater,  har vært instruktør, konferansier og sanglærer. Flere av
hans elever er kommet inn på Operaskolen og Musikkhøyskolen. Listen
er lang for denne Porsgrunnspatrioten som alltid på en lun og humoristisk
måte leder ulike arrangementer og virkelig har satt sitt preg på kulturlivet
både i byen og Grenland for øvrig.

I 1998 fikk Anders  Porsgrunn kommunes kulturpris. Vi gratulerer!

 * Sven G. Terjesen, Porsgrunn RK
En tid etter tildelingen fikk vi en trist melding om at Sven G. Terjesen var avgått ved døden etter kort tids sykdom.
Professor Sven G. Terjesen har gjennom et langt liv viet sin viten og arbeidsinnsats til teknologi innen kjemiteknikk,
både innen kjemiteknikk som professor ved NTH og som forskningssjef ved Norsk Hydro. Dessuten har han vært
spesielt engasjert i dannelsen av sivilingeniør utdannelsen ved  Høyskolen i Telemark, sammen med Finn Rafn.
Professor Terjesens arbeider og hans mange faglige publikasjoner, har gjort ham kjent langt utenfor landets grenser.
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STILIG FEST PÅ NOTODDEN
v/Svein Aanestad

På Norsjø Turist-hotell var det  bare glade fjes å se.

Notodden Rotary Klubb måtte av forskjellige årsaker utsette
sin feiring av Rotarys 100-års jubileum til lørdag 12. mars.
Det ble en på alle måter stilig og vellykket fest, som ble holdt
på Norsjø Turisthotell på Akkerhaugen.

Klubben har tradisjoner for å legge feiringen av sine
jubileer nettopp til dette trivelige stedet, med markering
av klubbens 25-årsjubileum i 1975 og 50-årsjubileum
i år 2000.

Bildet  over  viser bunadskledde jubilanter sammen med
kveldens underholder, musiker og kunstner Knut Buen (nr 3 fra
høyre).

Fra Kragerø RK, er følgende melding
kommet inn fra president Geir H.
Eikeland:

Jeg vil fortelle om en aldeles fantastisk ekspedisjon seks
Kragerø-rotarianere med fruer hadde til Great Dunmow Rotary
Club i Essex, England, helgen 15. - 17. april.

Oppholdet i vår nye vennskapsklubb (Twinning Club) varte fra
fredag til søndag, og vi bodde privat hos klubbens medlemmer.
Det var lagt opp til stort sosialt program med publunsjer og
middager i beste engelske tradisjon.

Besøkets høydepunkt var nok
bedriftsbesøk til P&A Woods,
et av verdens mest anerkjente
Rolls Royce & Bentley-
verksteder og forhandlere.
RR-eiere verden rundt flyr sine
biler inn hit via Stanstead for
service, vedlikehold og
reparasjoner/renoveringer.

Første gjenvisitt fra Dunmow er planlagt å foregå i løpet av
ettersommeren, alternativt neste vår.

Ifølge sikre kilder er dette den
engelske dronningens Bentley

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
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Chicago

Med litt plass til overs klarte ikke redaktøren å dy seg - måtte bare ta med
bildet som jeg fant på Internett. Ferskere kan ikke stoffet i kvartalsbrevet
være med et bilde fra Convention i Chicago denne måneden.

Den norske utvekslingsstudenten som holder flagget er Sveinung Rotevatn
fra Nordfjordeid. Det ser ganske livlig ut.



Samlinger for studentene som reiser
ut høsten 2005

Første samling med 49 deltakere
I vårt distrikt inviteres alle studentene som skal reise ut,
med foresatte og de av rådgiverne og CYEOer som
ønsker å være tilstede, til en orienteringsdag. Samlingen
kalles Ambassadørkurset og henspeiler på at de skal ut
å representere både Norge og Rotary.

Ambassadørkurset ble holdt på Hotell Vic i Porsgrunn 9.april
med hele 49 deltakere. Av disse var det 12 studenter som
reiser fra vårt distrikt. De reiser til USA, Australia, Mexico,
New Zealand og Canada. I tillegg var tre studenter fra D2310
og D2260 invitert.

Det ble en god dag med blant annet informasjon om Rotary av
tidligere guvernør Edrund Olaisen, om det å være rådgiver,
kostnader og ellers mye praktisk informasjon av styret i
ungdomsutvekslingen i D2290.

Det er alltid fint å ha med seg studenter som har vært ute og
studenter fra forskjellige land som er i Norge nå. De deler
åpent sine erfaringer med deltakerne, både hvordan
skolesystemet virker, hva slags mat som er annerledes,
fritidsaktiviteter etc.

Andre samling med 100 deltakere
ble holdt på Soria Moria Hotell og Konferansesenter lørdag 4.
juni. Her samles alle studentene med foresatte, fra hele Norge,
under ledelse av MDYEO Günter Zettel. Denne samlingen er

også åpen for rådgivere og klubb YEOer. Igjen var det stort
fremmøte med til sammen 100 deltakere. En representant
for forsikringsselskapet og en fra reisebyrået ga sin
informasjon om henholdsvis forsikring og reiseruter og
billetter. I tillegg igjen en orientering om Rotary, denne gang
av Pål Johnsen fra Maridalen RK. En annen rotarianer, Morten
Lundquist fra Skien RK snakket om flerkulturell
kommunikasjon. Store deler av dagen går også med til
praktisk informasjon.  Fra Norge reiser til sammen 32
studenter og i tillegg til de som er nevnt tidligere er Sør-
Afrika, Taiwan, Brasil, Spania, Frankrike og Sveits
mottakerland for våre studenter.

Utvekslingskorpset i Norge, som blant annet består av alle
distriktsansvarlige, korrespondenter, sekretær og infor-
masjon, hjalp til under denne konferansen. Dagen etter var
disse samlet til vårmøte med et tett program.

Bildet over: Styret i
ungdomsutvekslingen
D2290 frem til 1. juli 2005
er:

Ivar Hauler Halvorsen,
DYEO,
Ingeborg Lykseth,
styremedlem,
og Bjørg Karin Gjervik,
styremedlem.

Ivar og Ingeborg har
flere år igjen i styret.

Med på bildet er også:
Svein Line,
korrespondent for
Nord-Amerika og
Canada

Bildet viser alle utvekslingsstudentene som skal reise ut fra D2290 og to studenter fra andre distrikter. Studentene
i D2290 kommer fra Horten, Kristiansand (tre studenter), Kragerø, Tønsberg, Arendal, Jarlsberg, Sem, Nøtterøy og
Langesund. I tillegg var studenter som har vært ute med, og noen utvekslingsstudenter som er i Norge.

Bjørg Karin
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   Takk for all støtte til Rotaract Norge sin innsamlingsaksjon!

Med dette vil Rotaract Norge gjerne få takke alle Rotaryklubbane i landet som støtta vår spontane hjelpeaksjon til
tsunamiofra. Rotaract har vald å samarbeide med Forut, som den største norske hjelpeorganisasjonen i Sri Lanka, fordi
denne organisasjonen har eit godt utvikla hjelpeapparat i landet og lang erfaring med å koordinere innsats med lokale
styresmakter. Resultatet av aksjonen vart overveldande, og kr 82500 er no overført til Forut!

Rotaract ytra ønske om at pengane skulle gå til eit konkret prosjekt, som vi kan følge utviklinga til. Forut sin stadlege
representant i Sri Lanka har derfor foreslått at Rotaract-støtta går til å delfinansiere bygginga av eit samfunnshus i Ampara,
som ligg aust i landet og var ein av dei stadane som vart hardast ramma. Dette samfunnshuset blir eit fleirbrukshus med
barnehage, ungdomsklubb, bibliotek, helsesenter og møterom som kan brukast i mange samanhengar. Planlegginga er
kommen langt, og bygginga vil komme i gong i nær framtid.

Forut sitt kontor i Sri Lanka vil følge byggjeprosessen, ta bilete og rapportere tilbake slik at vi i Rotaract kan følge utviklinga
frå start til ferdig hus. Dette samfunnshuset blir som et pilotprosjekt for tilsvarande hus, noko som gjer det ekstra
spennande å følge prosjektet.

Vi skulle gjerne ha skrive til og takka kvar enkelt klubb som har gitt bidrag til prosjektet vårt. Dessverre er det mange som
ikkje har oppgitt klubbnamn og derfor blir vanskelege å spore. Det vil i alle høve bli lagt ut informasjon som er tilgjengleg for
alle, om fasane i prosjektet på nettsidene våre etterkvart som det tar form, og vi ser fram til å sjå det konkrete resultatet av
aksjonen vår. Dersom andre ønsker å støtte prosjektet, er det også framleis høve til å gjere det.
Tusen takk for all støtte!

Fra Torunn Sandsleth Reksten, Landspresident  Rotaract Norge, har vi fått
følgende takkebrev:

RYLA seminar arrangert av Flekkefjord RK i april 2005
Klippet fra rotary.com:

Each year, thousands of young people take part
in the Rotary Youth Leadership Awards (RYLA)
program worldwide. Young people ages 14-30
chosen for their leadership potential attend an all-
expenses-paid seminar, camp, or workshop to
discuss leadership skills and to learn those skills
through practice. Rotary clubs and districts
select participants and facilitate the event’s
curriculum.”

 

Det var en fin åpning av RYLA i Flekkefjord med nesten
fullsatt kinosal. 23 ungdommer deltok på seminaret.
Foredragsholderne var blant annet tidligere Statoildirektør
Olav Fjell og vår eminente skiløper Thomas Aalsgaard. Besøk
på NorDan ble det også anledning til.
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