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DG Egil Omdal                                                  Distrikt 2290 Nr. 1 oktober 2005KKGuvenørens

vartalsbrev

Roundtrip 2005

10 ungdommer fra 8 forskjellige land var i 
Norge for å lære landet og hverandre å 
kjenne. I år var Farsund, Bø og Nøtterøy 
Rotary vertskapsklubber. Ungdommene 
rakk også en dagstur til Norges 
hovedstad.

Et slikt arrangement gir ungdommene en 
anledning til å bli kjent med ungdommer 
fra andre samfunn og miljø, og ikke minst 
får de opplevd å bo i en familie i en annen 
kultur enn sin egen. Verden går mot 
stadig økende internasjonalisering, og 
disse ungdommene står bedre rustet til å 
kunne delta positivt i den prosessen. 
Kjennskap og vennskap bygger ned 
barrierer og bidrar til fred.

Programmet varte i 14 dager og de rakk å 
gjennomføre et variert program. I Farsund 
fikk gjengen servert sørlandsaktiviteter i 
fleng; båttur, vannski, grilling, fisking og 
bading. De var imponert over den grønne 
og uberørete naturen vår, så det er 
tydelig noe mennesker i alle aldre 
verdsetter. Men ungdom liker også fart og 
spenning, så Nøtterøy ved Tønsberg 
representerte et litt mer urbant og kultivert 
preg på oppholdet.  Og med dagstur til 
Oslo, så fikk de med seg hele spekteret 
fra natur til kultur som vi har å tilby. Men 
det viktigste med Roundtrip er nok det 
som skjer mellom ungdommene, og 
kanskje er det skapt vennskap for livet?!?
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Distriktskonferansen i 
Mandal 3.-5. september 

Nesten 200 mennesker møttes i Mandal 
den 3. september da Rotarianere fra 
distrikt 2290 og deres ledsagere deltok på 
distriktskonferansen 2005.
18 verter fra Mandal Rotary klubb stod for 
første post på programmet: Homeparties 
fredag kveld med frisk sjømat fra 
nærområdet og drikke fra 
Frankrike. Stemningen steg raskt i de 
små gruppene, og det ble vanskelig å 
bryte opp i tide til å rekke den organiserte 
transporten hjem til overnattingsstedene i 
byen.
Men kl 0900 på lørdag morgen var 4 
busser fylt opp med forventningsfulle 
rotarianere og ledsagere på veg til 
Lindesnes fyr hvor konferansen ble 
avholdt i Fjellhallen under fyret, 

det nye tusenårsstedet i Vest-Agder fylke 
på Norges sydligste fastland.
Værgudene hadde tilgodesett oss 
maksimalt, slik at både reisen og 
oppholdet ved fyret ble en fin opplevelse.
Konferansen åpnet med en flott film som 
presenterte Lindesnes fyr sammen med 
mektige toner av Kristiansand 
symfoniorkester. Dette orkesteret 
opptrådte også på andre filmer fra 
naturen ved fyret som var flettet inn i det 
faglige programmet, som måtte være 
virkelig attraktivt for å konkurrere med 
omgivelsene utenfor fyret.

I Fjellhallen var det hilsener fra nær og 
fjernt. RI Director Anthony F. de St. 
Dalmas hilste fra RI presidenten med en 
imponerende tale som virkelig ga 
inspiriasjon til ny innsats for Rotary.
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Hovedtaler var sjefredaktør Finn Holmer 
Hoven som brukte ”Pressens makt er til 
for å brukes” som tittel på sitt foredrag om 
de etiske spørsmål som melder seg når 
media utfører sin pplysningsoppgave. Et 
tema han belyste meget presist med 
gode poenger fra medias synsvinkel. 
I lunchpausen ble det servert 
koldtallerken og hvitvin som de fleste tok 
med seg ut. Thor Ivar Hansen hadde 
omvisning og fortalte historier oppe ved 
fyret, mens fyrvokter Rolf Dybvik fikk i 
gang den gamle kompressoren og blåste 
i tåkeluren. 

- En opplevelse som kjentes i hele 
kroppen, ..lenge.

Returen fra Lindesnes gikk til Sjøsanden 
Næringshage i Mandal hvor levende 
jazztoner og musserende vin satte 
stemningen for resten av dagen og 
banketten om kvelden.

Guvernør Egil holdt orden på 
formalitetene under generalforsamlingen 
på søndag, slik at jobben ble gjort og alle 
kunne reise hjem med god samvittighet 
og gode minner fra en 
sensommerweekend i Mandal.
Fra arrangementskomitéen sier vi takk for 
denne gang og velkommen tilbake til 

Mandal - soleklart.
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Guvenørens ”roundtrip”
I løpet av august og september har jeg 
besøkt 29 klubber og inntrykkene er 
mange. Mange prosjekter er i 
avslutningsfasen og nye er i oppstarten. 
Gimsøy RK har engasjert seg i et 
barnehjem nær Colombo på Sri Lanka og 
3.september kunne klubbens medlem 
Thor-Herman Thorsen klippe snoren 
under den offisielle åpningen. Norad har 
vært med på prosjektet og Gimsøy 
fortsetter arbeidet og søker nå 
om Matching Grants midler sammen 
med den lokale Rotary klubb i Colombo.

Bilde: Thor-Herman Thorsen og barnehjemsbarna

Notodden har nettopp overrakt en flott 
gave til Notodden kommune i form av et 
trettitalls bronse skilter som skal sørge for 
lokal historieopplæring.

Bilde;President Arvid Gjengedal, Helge Albrecht 
Larsen, Axel Mørch og DG Egil

I Kristiansand RK fikk jeg anledning til å 
plante et tre; på bilde sees DG Egil og 
President Inger Berit Mjølund

Hyggelig har det vært å møte en slektning 
som president i Stavern RK, og en 
gammel klassekamerat fra Kristiansand 
som president i Porsgrunn RK

President i Porsgrunn Jan Henrik Christiansen og 
DG Egil


