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Besøk fra Alabama

Et hyggelig besøk fra USA; GSE Teamet
fra Alabama besøkte Guvernør Egil 
hjemme i Søgne på vei fra Flekkefjord til
Risør 

Rotary maler kirke

I Grimstad Adressetidende 6. mai står 
det på forsiden:
”Fjære Kirke, en av kommunens mest 
populære severdigheter, trengte sårt til et 
malingstrøk. Kommunen hadde ikke råd. 
Da steppet Grimstad Rotary inn”.

Et imponerende initiativ!!

Presidenttreff 

På Borgestad gård har det vært et 
presidenttreff med utenlandsk besøk

Danskene (15) var her fra fredag til
søndag, englenderne (7) fra fredag til
torsdag, slik at de fikk med seg 17. mai. 
Alle var overbegeistret over oppholdet, og
vi hadde det riktig gøy vi også. 

Tor Nilsen (Skien RK), Gunnar Knudsen 
Borgestad (Grenland RK), David Land 
(Harrogate Brigantes RC, England) og
Vagn Nørgaard (Thisted RK, Danmark). 
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GSE
GSE teamet er tilbake i god behold etter
4-1/2 ukers reise i den nordlige del av
den amerikanske staten Alabama.
Vi har besøkt 22 Rotary klubber og deltatt
på Distriktskonferanser, har bodd privat
hos 8 Rotary familier, samt på hotell i 2 
netter p..g. a. flyforsinkelser.
Vi  hadde akkurat nok vimpler til å legge
noe igjen der hvor behovene var tilstede.
Alle fire har holdt flere 30 minutters
presentasjoner om oss selv og Syd
Norge, med flotte bilder. Både foredrag
og bildene ble utrolig godt mottatt.

Overalt ble vi vel  ivaretatt. De 
amerikanske Rotary kollegaene visste
ikke hva godt de kunne gjøre for oss. Vi 
har vært på rakettbaser, bak murene i 
fengsler (med sheriffen, som var
Rotarianer), kjørt i 180 km./timen på
bilracerbaner, vært på 4 dagers
cruise,deltatt på barbeques, etc., etc.. Det
har samtidig vært slitsomt å være aktiv 7 
dager i uken.
Og teamet var ytterst fornøyde, vi har hatt
opplevelser som er helt utenom det
vanlige. Alle har deltatt aktivt innenfor
sine fag (bank, fotograf, oppmålings-
ingeniør/frivillig brannmann), og har fått
stort utbytte av dette.

Rotary distriktskonferanse ombord på M/S Holiday

Sverre (nr. 3) med amerikanske rotarianere

Gjengen 
klar for 
båttur

Sissel, Anita, Tollef og Sverre
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Rotarian Mark Nelson, who chairs the 
GSE Committee, introduced the team and 
the program.

President John Snider and Rotary 
Team Leader Sverre Steen exchanged 
club banners, including those of the two 
team-sponsoring clubs from Norway.

Rotarian Mark Nelson, who chairs 
the club GSE Committee, hosted the 
team for a lunch in the Bryant-Denny 
stadium press box, then offered them the 
view players have from the field.

But team member Tollef Sira stood in 
awe at the 92,000 empty seats as he 
peered down on the field from the press 
box.

Capturing impressions of how 
internationalism impacts the University of 
Alabama, the team visited the Rotary 
International Student Center, learning 
about its creation and ongoing support by 
the local club.

In more individual experiences, team 
members were paired for a half-day with 
local counterparts, exploring their own 
vocations as practiced in Alabama.

Rotarians Johnnie Aycock and Dick 
Johnson, along with Donny Jones of the 
Morning Club, hosted team leader Sverre
at the Chamber of Commerce, while 
Rotarian Bob Almon and his associates 
shared their work and projects with Tollef
Sira. Rotarian Tom McCain took Sissel
Seljom into his world of banking, while 
local photographer Alice Watson and 
team member Anita Ronning compared 
their visual imaging techniques.

In one further introduction to 
Tuscaloosa society and culture, the 
guests experienced family relations in the 
homes of club members. Rotarian Jim 
Drake and Susan (she is a charter 
member of the Morning Rotary Club) 
hosted team leader Sverre. Rotarian 
Jim Merrell and Kathy welcomed team 
member Anita. And Rotarian Charlie 
Durham and Sandy were host family to 
team members Tollef and Sissel.

GSE turen beskrevet av 
vertskapet

Rotarians, at their April 4 meeting, got a 
compact but informative lesson in
Norwegian history, culture, and 
society. The Group Study Exchange 
team punctuated their oral presentations 
with projected scenes from the fjord-
pocked coastline, tempting their audience 
to want to visit.

Team leader Sverre Steen wondered 
why Americans celebrate Columbus Day 
instead of Leif Eriksson Day, honoring the 
Norse explorer who was the first 
European known to have discovered 
North America. Tollef Sira then described 
the geography from which Leif 
journeyed. Norway, he said, is 
characterized by geographic carvings of 
the ice age.

Sissel Seljom traced the governmental 
structure, from Viking kings to the present 
constitutional monarchy and its well-
developed democracy. And Anita 
Ronning described social life in Norway, 
the strong work ethic, and the love of 
nature.

Only three days. So much to see and do, so little 
time. But four Rotary guests from Norway 
appeared to have captured select memories of 
Tuscaloosa and what their hosts had to offer.
.
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Grimstad RK støtter 
legesenter i Ecuador

Rotary Club Quito Valle Interoceanico, 
D4400 har i år har en norsk president; 
Odd E. Hansen. 
Tor Eriksen fra Grimstad RK har vært i 
Quito i 2 perioden på 3 mnd, og Grimstad
Rotaryklubb har samlet inn og gitt penger
til prosjekt som Tor har funnet lokalt. Nå
sist USD 1100 til et legesenter for de 
fattige.
Takkebrev fra klubben:
Under vårt klubbmøte sist fredag hadde vi 
gleden, nok en gang, å ha vår Rotary 
venn Tor Eriksen på besøk, og denne 
gangen var det ekstra hyggelig da han 
overrakte klubben, på deres vegne:
US$ 1.100,- som et bidrag til 
ferdigstillelsen av vårt Legesenter. 
Bidraget ble selvsagt mottatt med stor 
begeistring, og dere ble, via Tors 
nærvær, både takket og gjort stas på.
På vegne av klubben, og meg selv som 
prosjektets far og pådriver, vil jeg herved 
takke dere på det aller hjerteligste.

Dagen etter at vi hadde fått deres bidrag 
arrangerte vi en Lege og Tannlege 
Workshop hvor alle, circa 250 barn fra 
vårt førskole prosjekt, ble behandlet.

Fra denne sender jeg noen bilder slik at 
dere kan se senteret som dere har vært 
med å realisere, og en begynnelse på det 
som senteret vil betjene; den fattige delen 
av befolkningen som ikke har noe sosialt 
sikkerhetsnett.
Ifall det skulle være noen leger eller 
andre i klubben som skulle være 
interesert i å komme hit og jobbe gratis 
ved senteret, har vi inkludert en dobbel 
suite slik at oppholdet ikke skal koste 
noe. Og Ecuador er ikke ueffent som 
turistland heller!!

Nok en gang hjertelig takk til alle.
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Convention i 
Malmø/København

Malmø og København viste seg fra sin 
beste side med strålende sommervær da
ca.15.00 deltagere møttes til den 97. 
Convention.
RI President Carl-Wilhelm Stenhammar
var hovedtaler under 
åpningssermonien.på søndag11. juni. Fra
mandag til onsdag møttes samtlige
deltagere til "General Session" om
morgenen og hovedtalere var Søster
Ethel Normolye, direktør Missionvate
Care Center, hvor hun lærer barn til å 
lese og skrive i et av de mest fattigste

områder i Sør Afrika.
Ri presidenten overrakte henne en sjekk
på 10 000 USD til det videre arbeidet.
To unge Rotaractere, Markus Granlund
fra Sverige og Kristine Binzer fra
Danmark, holdt et glimrende innlegg om
deres arbeid. På avslutningsdagen var
det Jeffrey Sachs, direktør for Earth 
Institute, Columbia University, som
talte over emnet " The End of Poverty". 
Det var samtidig en stor takketale til
Rotary over alt det gode abeid vår
organisasjon utfører. Som vanlig var det
et yrende liv i "House of Friendship" hvor
en får sett hva Rotary Intenational
hvirkelig står for og hvor en kunne møte 
representanter fra 140 land.

Søster Esther i aksjon på talerstolen
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Stavern RK overrekker
100 års gave til Larvik
kommune

Lørdag 17. juni overrakte Stavern RK sin 
100 års gave til Larvik kommune. Gaven
er et SOLUR, en steinskulptur i Larvikkitt
med vekt på 24 tonn. og en verdi på 180 
000 kr. Den er utformet av steins-
kulptøren Martin Kuhn.
Mange hadde møtt frem ved
overrekkelsen og det var underholdning
av familien Stickler som sang keltiske
sanger og Stavern mannskor. (bilde fra
venstre President Kjell Rødner, Ordfører
Øyvind Riise-Jensen og skulptør Martin 
Kuhn)

Tønsberg RK 75 år

Fredag 16. juni feiret Tønsberg RK sin 
75-årsdag med jubileumsmiddag på
Klubben Hotel, men først fikk deltagerne
en kulturell opplevelse da klubben
arrangerte en kirkekonsert hvor inntekten
i sin helhet gikk til restaurering av
Domkirkens orgel.
De fleste av de omkringliggende klubber
var representert ,og etter en velsmakende
middag var det polonaise og dans. Gaver
ble overrakt og Guvernør Egil overbrakte
hilsen fra RI President Carl-Wilhelm 
Stenhammar og distrikt 2290.

President Liten Andersen og Guvernør Egil

Herved takker jeg for et givende år som 
guvernør og ønsker alle distriktets 

rotarianere 
en rigtig god sommer! Egil
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