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DG Egil Omdal                                                  Distrikt 2290 Nr. 2 januar 2006KKGuvenørens

vartalsbrev

Klubben er ikke mer enn hva 
medlemmene gjør den til…
President i Mandal Rotary klubb, Torstein
Wremer, har nylig sendt brev til klubbens 
medlemmer om sviktende fremmøte. 
Mandal er ikke den klubben som figurerer 
nederst på distriktets fremmøtestatistikk, 
men etter samråd i klubbens styre har 
presidenten rett og slett bedt de som ikke 
engasjerer seg i klubben om å vurdere 
sitt medlemskap.
Vi ringte presidenten for å følge opp 
saken. På veg til hytta i romjulen svarer 
Torstein at han så langt ikke har mottatt 
noen utmeldinger. Derimot har han fått 
positive reaksjoner på at man nå minner 
om de forpliktelser som ligger i 
medlemskapet.
Flere av klubbens aktive medlemmer har 
sett seg lei på å stadig være den som må 
bære byrdene. Nå håper man på økt 
oppslutning om arrangementene og flere 
medhjelpere til gjennomføring av 
klubbens mange oppgaver.
Det må nok brukes både gulrot og pisk for 
å få opp fremmøte og aktivitetene i 
mange klubber. Herved inviteres leserne 
til å dele erfaringer og ideer i neste 
kvartalsbrev.

President Torstein på sin flotte sykkel

Vennesla RK på rådyrjakt

Årets rådyrjakt for jaktinteresserte 
rotarianere  i Vennesla gikk av stabelen 
lørdag 5. november.
Som dere ser så ble resultatet bra, 
Oddbjørn Aardalen, tidligere president, 
skjøt rådyret som ble fortært på høstens 
viltaften den 18. november, etter å ha 
blitt tilberedt av en annen rotarianer, Arne 
Magne Ropstad. Denne jakten har vært 
på programmet i mange år, men jakten 
har ikke gitt uttelling hvert år. Da må man 
spise noe annet. Etter jakten er alle 
klubbens medlemmer som ikke møter på 
jakta, invitert til kaffe tilberedt på bål ute i 
det fri.

Fra venstre: 
Nils Knutsen
Tine Sagevik 
Oddbjørn Aardalen 
Erling Abrahamsen
Karl Aamdal
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Noen møter mer trofast 
enn andre!

John Faugstad, født 28.oktober 1919, ble 
nylig hedret av klubben sin, Larvik Rotary 
Klubb, for sitt fantastiske fremmøte. Det 
har vært sammenhengende 100 % i 40 
år!

R.I president Carl-Wilhelm Stenhammar 
har skrevet et langt gratulasjonsbrev til 
John Faugstad i den anledning. I brevet 
ble det fremhevet at John Faugstad ved 
denne innsats kan tjene som et forbilde 
for sine Rotaryvenner over hele 
verden. Det innrammete brevet ble 
overrakt til John Faugstad av 
assisterende guvernør i Rotarydistrikt 
2290, Jan Westlie fra Færder Rotary 
Klubb. Westlie holdt en engasjert tale om 
Rotary's ide og grunnprinsipper,-- en av 
dem er som kjent møteplikten.
Snøstorm hindret guvernøren i distrikt 
2290, Egil Omdal, fra å komme fra 
Mandal. Westlie var sporty og stilte på 
kort varsel. Presidenten i Larvik Rotary 
Klubb, Kari Line Roald, holdt en tale for 
den spreke Faugstad. Han har vært 
president i klubben og dessuten Paul 
Harris Fellow helt siden 1989. Hans rolle 
som miljøskaper i klubben ble spesielt 
fremhevet. For John er ikke møteplikten 
en byrde, for han er det å møte en glede. 

Fra klubben sin mottok John et elegant 
kashmirsjerf med diskret Rotarylogo. For, 
som presidenten i Larvik Rotary klubb, 
Kari Line Roald, sa: "John har varmet 
oss alle år med sin væremåte. Nå vil 
klubben "varme" deg tilbake med dette 
sjalet." John takket for 
oppmerksomheten ved å fortelle de 
fremmøte om hvor stor glede han hadde 
hatt ved å være rotarianer i alle år.
Arrangementet ble avsluttet med en 
konkurranse om hvem som hadde mest 
faktakunnskap om Rotary. Medlemmene 
ble delt inn i lag og konsentrasjonen var 
høy! Johannes Bartels hadde laget denne 
svært vellykkete konkurransen. Det 
vinnende laget hadde omtrent alle 
svarene riktig, -- men så var det en 
overrepresentasjon av past-presidenter i 
laget, så da var det kanskje ikke så 
merkelig?
Det ble et festmøte til ære for John 
Faugstad!

Stolgubilant sammen med president Kari Line Roald
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Flere hederspriser

Under den årlige Oscars-aften i Gimsøy 
Rotaryklubb tirsdag 13.12.2005 ble IPDG 
Nils-Petter Svanholm tildelt PHF for sin 
store innsats for Gimsøy Rotary over 
mange år og i særdeleshet for sin 
fabelaktige jobb som distriktsguvernør for 
distrikt 2290 i Rotaryåret 2004-2005. Nils-
Petter er en rotarianer i ordets rette 
betydning døgnet rundt og kloden rundt.
Overrekkelsen ble på et meget godt 
besøkt arrangement foretatt av AG Ørjan 
Didriksen.

Oscars-aften er et av Gimsøy Rotarys 
mest tradisjonelle og særpregede 
arrangementer og den inneholder også 
premieutdelingen for sommerfestens 
idrettsøvelser.
Mange ligger allerede i trening foran 
neste års arrangement.

Dessuten var det konkurranser og mye 
annen moro. Samt stor oppslutning om 
innsamlingen til utvidelse av et barnehjem 
på Sri Lanka som Gimsøy RK har stått 
bak (ledet av ildsjel Thor Herman 
Thorsen).

Et meget vellykket 
arrangement!

Men hvilke 
idrettsgrener
konkurrerer 
de egentlig i?



4

Ansvarlige redaktører: Hilde Elisabeth Tallaksen applica@attend.no Erik Abramsen erik.abramsen@sorlandsruta.no

Våre tidligere guvernører på tur i Sør Afrika

Norske guvernører 2004-2005 har vært på tur i Sør Afrika som gjest hos Nils -
Petter Svanholm og besøkte Westville RK. Her sammen med President John
Cottervell og DG Colleen Pieterse

Hva de diskuterte vet vi ikke, med nedforstående illustrasjon fulgte mailen, så da 
så....
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Julebussen for 5. gang  
En eventyrtur i østerled

For mange av oss begynner adventstid 
og jul når julebussen kjører opp foran
Linkauciai barnehjem utenfor Panevezys i 
Litauen. Barna har allerede ventet i timer, 
og er blåfrosne og strålende glad når vi 
kommer. Og VI, det er oss som er så 
heldige å få dra på vegne av alle 
fantastiske rotarianere i distriktet. Jo da, 
vi koster alt selv, og bruker gjerne
feriedager, og det er verdt hver eneste 
krone og hver eneste dag.
Øystein Køhn fra Skien RK og Hans 
Christie fra Svelvik RK kjørte bussen fra 
Stathelle gjennom Sverige, med ferje fra
Karlshamn til Klaipeda i Litauen og videre 
til Panevezys.

Og tenk dere jubelen da bussen endelig 
er framme og Øystein kommer ut i 
nissedrakt og deler ut litt snadder. 

Ungene løper fram og tilbake og bærer 
det de orker. Og i år var det mye! I tillegg 
til julegavene som strømmet inn fra 
rotarianere og enkeltpersoner utenfor
Rotary. 
Svelvik og Sande hadde både julegaver, 
penger og  sekker med klær og utstyr til 
”sitt” barnehjem i Linkauciai. I tillegg 
støtter de 2 unge foreldreløse studenter 
slik at de får utdannelse i hjemlandet. 
Notodden hadde flotte gaver til det 
barnehjemmet de har støttet mange 
ganger. 
Begge disse barnehjemmene er blitt 
utrolig mye bedre på de årene vi har vært 
der. Færder hadde gaver og utstyr til St
Kazimeras barnehjem som de har hatt 
flere ganger tidligere. Nøtterøy bidro med 
flotte gaver, utstyr og penger. 
For NOK 2180 ble det et fjernsyn til 
eldresenter i Krekenava, telefon til
handicapsenter i Panevezys, 
treningsutstyr til et hjem for 
funksjonshemmede barn. De siste litas 
gikk til matpakker til jul for noen av de 
fattigste familiene. I tillegg fikk vi også i år 
de svært populære pepperkakehusene 
fra Nøtterøy. De vekker alltid jubel.

Klubbene i Brevik,  Porsgrunn og 
Grenland støttet med utstyr,  gaver og 
penger  for å finansiere transporten og 
kjøp av  bussen. 
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Langesund RK støtter en student som nå 
får utdannelse takket være denne hjelpen 
i tillegg til gaver og utstyr. Fra Skien kom 
Øystein Køhn med pengegave som bl.a. 
ble brukt til en mikroovn på en liten skole. 
De har ikke hatt mulighet til varm lunsj, 
men nå er det på plass. 
Vi har også fått utstyr fra bedrifter og 
enkeltpersoner. En hjertevarm dame 
leverte 70 julepakker, samlet gjennom 
hele året. Et par andre har strikket seg 
gjennom kilovis av garn  og  kom med de
nydeligste gaver. Ekstra moro var det at
Aiste og Pranas, et flott ektepar fra 
Litauen som jobber i Norge, var med og 
pakket og bidro for å hjelpe sine egne!
Vi besøkte familier, skoler,
handicapsentere og  flere barnehjem. 

Litauere er et gjestfritt og varmt folk, og vi 
blir godt mottatt overalt. Kommunene 
bistår, og vi jobber tett med sosialetaten 
og med myndighetene. Vi får lister over 
familier som trenger hjelp, og hjelpen blir 
levert inn døren. DET KOMMER FRAM, 
og det er behov for hjelp.

Og vi jobber tett med rotaryklubbene i
Panevezys fylkeskommune. På vår 
norske aften var det god stemning og 
mye folk. Det er også blitt en tradisjon 
som både de og vi ser fram til. 
Norsk mat med sild, laks og spekemat 
med tilbehør var populært. Der blir vi 
kjent, og der utvikles vennskap. Akkurat 
slik det skal være i Rotary. 
13 norske fra 5 rotaryklubber var med på 
turen: Skien, Svelvik, Færder, Notodden 
og Langesund. Og mange flere klubber 
gjorde turen mulig. 

Fra familier, fra barnehjem og skoler, fra 
kommuner og fra rotarianere har det 
kommet brev og hilsner. Alle sier det 
samme:

OVERBRING VÅR VARMESTE 
TAKK TIL ALLE SOM GJØR 
DETTE MULIG, OG SOM 
GJENNOM VENNSKAP 
BYGGER BROER  I TILLEGG TIL 
HJELPEN SOM BLIR GITT.

Herved gjort!
Edrun Olaisen


