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Guvenørens

vartalsbrev

Opplæring av Distrikts-
administrasjonen for 
2006-2007

Innkommende guvernør Svein 
Aanestad, Notodden RK gjennomførte et 
seminar for den nye 
Distriktsadministrasjonen  for 2006-2007 
i januar på Korvetten, Brevik.
Assisterende guvernører Ørjan Didriksen 
og Jan Westlie trer ut av rekkene etter 
flere år, og blir erstattet av Brian 
Jacobsen, Sandefjord Øst RK og Svein-
Eirik Bergsholm. Stokke RK.

Den nye Håndbok D-2290 2006-2007 
ligger nå ute på hjemmesiden vår.  Her 
kan du lese om Innkommende RI 
President William (Bill) Boyd og om 
motto og satsingsområder for 2006-2007 
som stort sett er de samme som for 
inneværende rotaryår.

Administrasjonen 2006-2007

Lydhøre seminardeltakere

LEAD THE WAY
er årets slagord
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Presidenttreff 13.1. –
14.1.2006

42 klubber var representert på Tyholmen 
Hotell i Arendal til mid-term treff for 
klubbpresidentene. .
DG Egil ønsket velkommen og orienterte 
om klubbesøk og aktuelt stoff.

Deretter slapp Edrund til og snakket, som 
vanlig, med engasjement og 
overbevisning om TRF, The Rotary 
Foundation, som Rotary’s sparebøsse, 
som man kan høste mer av enn man sår. 
Det er bare å sette i gang med prosjekter. 
Klubbene kan bruke pengene over hele 
verden, altså i lokalmiljøet eller til 
utviklingsprosjekter i andre land. Det er 
nå skattefradrag for bidrag til TRF. Hun 
var også innom Polio Pluss og peace 
studies.
Hun oppfordret også sterkt til større 
aktivitet fra klubbene i 
ungdomsutvekslingen. I den påfølgende 
diskusjon kom det frem at enkelte klubber 
hadde hatt negative erfaringer med 
utenlandske studenter (sa noen særlig 
amerikanere??) og noen mente at norske 
studenter i utlandet hadde kommet til 
klubber som var fullstendig uforberedt på 
å ta imot dem. 
Herman Meier orienterte om RYLA i regi 
av Færder RK. 

DG Egil viste videosnutter med 
oppfordring til klubbene om å delta på 
Convention 2006 i Malmö og København. 

DGE Svein Aanestad orienterte om årets 
distriktskonferanse og gikk så over til 
orientering om
Ny distriktsorganisasjon, District 

Leadership Plan, DLP.
Deretter orienterte Egil om klubbens 
lederskapsplan som 
anbefalesgjennomført innen klubbåret 
2007/ 2008 begynner. 
Resten av dagen gikk med til 
gruppearbeid i to omganger med 
hovedtema organisering og 
PETS (President Elect Training Seminar). 
Guvernør Egil gratulerte Gimsøy RK, 
Stokke RK og Ulefoss som de største 
bidragsyterne til Rotary Foundation i 
2004-2005 per Capita og totalt.
Ulefoss fikk overrakt annerkjennelse i 
oktober ifm klubben 40 år jubileum. 

Ørjan Magnusen, Stokke og Arve Andreasen, 
Gimsøy mottok annerkjennelsen i Arendal.
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PETS og DISTRIKTS-
SAMLING for 2006-2007

Arrangementene ble avviklet på 
henholdsvis BØ Hotell og Tyholmen 
Hotell, Arendal 17.-18. og 24.-25. mars. 
På PETS deltok 41 innkommende 
presidenter og de resterende 5 må få et 
eget opplegg da reglene er slik at en kan 
ikke være president for en Rotary klubb 
uten å ha gjennomgått PETS.
Innkommende guvernør (DGE) Svein 
Aanestad, Notodden RK, åpnet PETS og 
deretter overtok vår utmerkede Distrikt 
Trainer, Svein-Eirik Jensen. 
De innkommende presidenter fikk en 
innføring i ”Planlegging av presidentåret”, 
”Å skape og spre aktiviteter” og 
”Gjennomføring av presidentåret.” 
etterfulgt av gruppediskusjoner ledet av 
Assisterende guvernører.

Fredagen ble avsluttet med en hyggelig 
middag inkludert en inspirerende tale av 
en av deltagerne.

Gruppearbeid på PETS

Distriktssamlingen ble åpnet av 
guvernør Egil Omdal som mente at det 
lovet bra for kommende rotaryår etter å 
ha hørt på de innkommende presidenters 
engasjement. Det burde bli et meget 
utfordrende år da det skal legges til rette 
for omstrukturering av klubbene iht. den 
nye lederskapsplanen.Guvernør Egil 
mente dette rotaryåret hadde vært 
inspirerende med en god start fra skyfri 
himmel på Distriktskonferansen, men 
etter som året skred fram så dukket det 
opp noen grå skyer som ikke skulle være 
der. Mange klubber må skjerpe seg når 
det gjeldet administrative rutiner 
angående oppdatering av medlemmer til 
Medlemsnett og RI´s medlems database, 
innbetalinger til Distriktet og RI. Gjøremål 
og frister er i detalj beskrevet i 
Håndboken for Distrikt 2290.

Deltakerne på distriktskonferansen
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Det var rikelig anledning til å få kjøpt 
Rotaryeffekter

DGE Svein Aanestad orienterte om RI 
presidentens tema og målsetting for 
2006-2007, distriktets organisasjon og 
mål, møter, seminarer og klubbesøk. 
Budsjettet ble vedtatt med samme 
kontingent som tidligere.
DGN for 2008-2009 Per Astrup Filseth, 
Nedenes RK, ble presentert og deretter 
var det spesialsesjoner for presidentene, 
sekretærer og kasserere.
Presidentene fikk en grundig innføring av 
Klubb lederskapsplan (CLP) og 
sekretærene fikk en detaljert opplæring i 
bruk av internett..
Dessverre var det ikke mange kasserere 
som hadde møtt opp.
Etter spesialsesjonene fikk deltagerne er 
en rekke presentasjoner om ”Vårt etiske 
grunnlag”, Rotary Foundation, GSE, 
Ungdomsutveksling, RYLA og 
medlemsutvikling.

Avslutningsforedraget ”Rotary på 
offensiven” ble holdt av den erfarne 
rotarianer og tidligere distrikts guvernør 
Paul Johnsen, Sandvika RK. 

Han ga et historisk tilbakeblikk med 
uttalelser fra verdenskjente 
politikere/rotarianere, Convention i 
Havanna 1940 som endte opp med en 
resolusjon som ble ført videre ved 
opprettelsen av FN som Rotary medvirket 
til. Paul Johnsen har arbeidet aktivt med 
å samle inn midler til POLIO PLUSS som 
blant annet resulterte i at han fikk 
Bondevik regjeringen til å gi 150 mil kr. 
Paul arbeider fortsatt med å skaffe midler 
slik at vi kan få avsluttet prosjektet 
snarest.
De flest presentasjonene på 
PETS/Distriktssamlingen er tilgjengelig på 
vår hjemmeside: d2290.rotary.no
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Julemøte i Lågendalen
Rotaryklubb
Lågendalen Rotaryklubb har hatt sitt 
tradisjonelle julemøte hos Gunvor
Hogstvedt Ruberg hvor vi foretok utdeling 
av Paul Harris utmerkelse til Kristen 
Bugge som var initiavtager til Lågendalen 
Rotaryklubb. Han gjorde et fantastisk 
innsats ved å samle personer i 
Lågendalen før klubben ble chartered 
31/10 – 2000 (5 års jubileum!)
Samme pris ble også tildelt Egil Hem for 
sitt utrettlige arbeide for barn i Litauen. I 
flere år har han vært primus motor for 
innsamling, pakking og forsendelse av 
gaver. Han har også vært og besøkt 
barna ved Atzalynas primary school.

Prisutdeler Edrun Olaisen flankert av 
prisvinnerene.

Edrun hadde også den glede å feste 
Rotarynålen til vårt nye medlem Frode 
Jenssen's jakke.
President i Lågendalen Rotaryklubb, Kjell 
Gran overrakk gavesjekk på kr. 3.000,- til 
Lardal Ungdomsklubb representert ved 
Trine Lise Skaug. 
Presidenten har også tidligere besøkt 
Lardal Sykehjem og overrakt noen flasker 
likør og konjakk til beboerne til hygge og 
nytte i jule og nyttårsfeiringen.  

GSE team 2006 til 
Alabama

Distrikt 2290 sender 3 flotte
representanter til Alabama USA district 
6860. 
Team leader som følger teamet fra oss er
Sverre Schiøtt Steen fra Mandal RK.

Tollef Sira (28)
male / single
Occupation: Civil Engineer in 
city surveying service. 
Want to gain an insight into land 
survey. 
Recreational activities: Football 
(soccer), sports in general, 
farming / agriculture, long 4-h 
experience, fishing and hunting. 

Anita Rønning (39)
female / married
Occupation: Photographer / 
portrait, advertising and 
decorations. 
Participating interests: Gain an 
insight into professional 
photographing in USA. Gain 
experience in the American 
culture and everyday life.

Sissel Seljom (38)
female / married
Occupation: Financial adviser / 
office manager in local bank. 
Participating interests: 
Gain an insight into banking 
business i USA to understand 
how other countries and cultures 
run their business and take care 
of financial affairs. Gain 
experience in meeting new 
people, developing friendship, 
and experience both the 
landscape and the culture. 
Special interest in "women and 
leadership".



6

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

Våre utenlandske 
studenter

I Norge har vi nå totalt 32 studenter. Vårt 
distrikt har tatt i mot 11 studenter, hvorav 
fire kom i januar fra Australia og New 
Zealand.
Nytt av året er at de sist ankomne 
studentene på forhånd hadde fått tilbud 
om et interaktivt, internettbasert verktøy 
som heter Migranorsk. På den måten 
kunne de gjøre seg kjent med det norske 
språket før de kom til Norge. Alle hadde 
tatt i mot tilbudet, og som vanlig var det 
noen som hadde vært mer aktiv enn 
andre.
Under årets skicamp fra 28. februar – 4. 
mars i Nesbyen var det også lagt inn to 
dager med norskundervisning med lærer 
Marianne Line. Det skal bli spennende å 
se hvilken nytte studentene har hatt av 
dette programmet og om de er flinke til å 
følge opp. Dette vil bli evaluert i løpet av 
året.

‘Ski camp was awesome’ 
skriver Duncan Mcleod fra Australia. Han 
skriver videre i sin blogger ’The stash of 
exchange students was awesome! There 
were 32 students from USA, Australia, 
Mexico, Brazil, South Africa, New 
Zealand, Switzerland, France and 
Taiwan!  Lots of cross country and 
downhill skiing was done, including lots of 
snowboarding and ski bladeing (mini 
reversible skiis).The weather and snow 
has been awesome with mostly fully 
sunny days and always a temperature 
below zero.

Ivrige studenter som lytter og svarer når de skal prøve seg på vanskelige norske språket 



7

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

Holmenkollen
10. - 12. mars var det Oslo og 
Holmenkollen. Igjen var de samlet fra 
hele landet og med Kolsås RK som 
arrangør. De lager til et fantastisk og 
gjestfritt opphold for våre studenter disse 
dagene med besøk i Bærum rådhus 
v/ordføreren, museumsbesøk og også fri 
tid i Oslo. Søndagen var helt og holdent 
viet Holmenkollen med hopprenn og 
folkeliv. Ifølge Duncan vinket Kongen til 
dem!
Det skjer mer
Europaturen er fra 20.april – 5. mai. I år 
får de også følge med tre 
utvekslingsstudenter og leder fra Island. 
De får med seg mange severdigheter: 
Berlin
Praha

Wien
Salzburg
Venezia
Paris 

og London før de vender nesen tilbake til 
Norge. 

De reiser til høsten
Nærmere ett år skal de syv 
utvekslingsstudentene fra vårt distrikt gå 
på skole, bo hos forskjellige vertsfamilier, 
få mange nye venner fra mange land og 
ikke minst lære eller bli bedre i et annet  
språk.  
Fra vårt distrikt kommer de fra klubbene 
Sem, Sande, Larvik, Nedenes, Lyngdal, 
Færder og Ulefoss. Tre av dem reiser til 
USA, en til Canada, to til Australia og en 
til New Zealand. Nytt av året er at det er 
flest gutter som reiser. Av de syv 
studentene er fem gutter. Dette var noe 
jeg etterlyste som distriktsansvarlig i sin 
tid og jeg synes det er flott at så mange 
gutter har søkt. 
Totalt reiser det ut fra Norge 22 studenter 
og igjen er D2290 det beste distriktet i 
landet. I D2290 er det mange av 
klubbene som er gjengangere, som Sem, 
Nedenes og Færder. Håpet er at flere 
klubber sender og tar imot en student, for 
eksempel hvert tredje eller hvert fjerde år. 
Tiden er snart inne for å klubbens mål og 
planer for neste år så hvorfor ikke 
planlegge for en utvekslingsstudent i 
2007-2008?
Les mer om ungdomsutvekslingen på 
rotary.no – ungdomsutveksling.
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Kristiansand Rotaryklubb

I åpningshilsenen fra presidenten, Inger 
Berit Mjølund,  ble det lest et lite dikt av 
Tove Houch, en lokal dikter:

”-En håndfull sekunder av evigheten
har livet gitt oss
til å tenne stjerner
lage varme
skape bilder
-en håndfull sekunder
til å sette spor i et hjerte”

Dette er i sannhet ”Service above self”
Kristiansand Rotaryklubb feiret fredag 
17.februar sitt 75 års jubileum med en 
flott fest i byens storstue, ”Klubbens 
festlokaler.” Det var her, for 75 år siden, 
at Kristiansand Rotary klubbs Charter ble 
undertegnet.
Distriktsguvernør, Egil Omdahl med frue 
var selvskrevne gjester. Ellers var det 
invitert gjester fra de klubbene 
Kristiansand Rotaryklubb hadde vært 
fadder for, og past guvernører fra 
klubbene i Kristiansand.
Til festen var det påmeldt 67 gjester, og 
arrangementet startet opp med en 
høytidelig innledning med hilsningstaler  
og overrekkelse av gaver. 

Det var også en stor glede å kunne tldele 
Paul Harris Fellow til to av klubbens våre 
eldste medlemmer som gjennom en 
årrekke hver på sin måte har satt sitt preg 
på klubben, Einar Sørensen og Ludvig 
Bøgh Tobiassen. Einar Sørensen har 
gjennom årene diktet viser og sanger 
som klubben har hatt stor glede av.
I sangheftet på festen fant vi flere av 
visene hans. Ludvig Bøgh Tobiassen 
kunne dessverre ikke være tilstede ved 
overrekkelsen
Jan Henrik Munksgård holdt et flott kåseri 
om Kristiansand Rotaryklubb.
20 elever fra Kristiansand Kulturskole sto 
for det kunstneriske innslaget . En flott 
opplevelse!
Senere var det festmiddag, og tradisjonen 
tro: Det var torsk på menyen!
Under middagen framførte en gruppe av 
klubbens medlemmer ”Jubileumsrap” 
laget for anledningen av Nina Schei 
Ledang. Den ble mottatt med stormende 
jubel!
President Inger Berit Mjølund holdt 
festtalen med en kort tilbakeblikk på ulike 
fasetter i klubbens historie og aktiviteter 
gjennom 75 år.
I løpet av våren vil det også komme et 
jubileumsbok  - en utvidet utgave av den 
som ble gitt ut til 70 års jubileet.
Etter en kort kaffepause var det polonese 
og dans til langt ut i de små timer…..

75 år!

Einar Sørensen får sin Paul Harris Fellow 


