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m det er menneskeskapte aktiviteter og utslipp av 
klimagasser eller bare naturlige variasjoner vet ikke 
jeg, men faktum er at våren har meldt sin 

rekordtidlige ankomst. Solen stråler fra klar himmel, og ved 
forrige ukes peismøter i vår klubb var det neppe noen verter 
som fant behov for å fyre på peisen. Mine gjester foretrakk 
å starte møtet ute på verandaen – selv om klokka var åtte på 
kvelden var det en nydelig vårluft og sjelden fin 
kveldstemperatur, årstiden tatt i betraktning. 
 

Aktivitetene i vårt distrikt synes nå å gå på høygir, og uten 
at det på disse få linjer kan nevnes alt, trekker jeg frem 
noen få eksempler. Brevik Rotary Klubb er på jakt etter 
sykler som de skal sende til «sitt» barnehjem i Panevesys, 
Litauen. Og det er ikke bare en sykkel eller to de er 
interessert i – nei de planlegger å fylle en hel container.  
Fra Vestfold – nærmere bestemt Nøtterøy – kommer 18 år 
gamle Ingrid Marie Zeiner. Hun er en av 70 heldige 
ungdommer – og den eneste fra Norge – som er tildelt 
Rotarys Georgia-stipend. Til daglig er hun elev ved 
Sandefjord videregående skole, og til høsten reiser hun til 
Macon universitetet i Georgia, USA. Hun blir en flott 
Norgesrepresentant, og lokale klubber har her en mulighet 
til å bli oppdatert på USA.  

En helt spesiell opplevelse for meg personlig vil finne sted i 
Stavern weekenden som henger sammen med 17. mai.  Da 
arrangerer IFMR (International Fellowship of Motorcycling 
Rotarians), Chapter Norden sitt årlige Vårmøte. Med 
utgangspunkt fra Hotel Wassilioff i Stavern vil 
«Rotarianske» MC-folk fra hele Norden gjøre 
fellesutflukter i vårt distrikt. Det blir mye blank krom å se 
på, og mye gromme lyder når godt voksne Rotaryanere 
setter hverandre i stevne. For de av våre granner som 
kommer tidlig, vil også 17. mai kunne bli en opplevelse. 
Hvis bare det fine været holder seg..........

I det jeg vet at mange av våre innkomne presidenter legger 
siste hånd på verket i forbindelse med planleggingen av 
neste Rotaryår, takker redaksjonen også denne gang for 
mottatte bidrag fra klubbene. Samtidig ønsker vi leserne en 
riktig fin nasjonaldag og fortsatt god vår.  
 
Ivar Brynhildsvoll, redaktør 
 
 
Inner Wheel Distrikt 29 avholdt 
Distriktsårsmøte 24. – 25. mars 
 

radisjonen tro var Guvernørparet innbudt til å 
representere Rotarydistrikt 2290 på Inner Wheels 
Distriktsrådsmøte, som dette år ble avholdt på Hotell 

Klubben i Tønsberg. Vi var invitert til åpningen, men da det  

 
 
ble kollisjon med Distriktssamling i Arendal, var 
arrangørene smidige nok til å justere programmet, slik at vi 
fikk anledning til å være med på festmiddagen i stedet.  
 
Årets Distriktspresident er Inger Kathrine Løken fra 
Nøtterøy, som hadde et sikkert grep om arrangementet. Hun 
var også Inner Wheels representant på vår 
Distriktskonferanse på Bolkesjø Hotell i september i fjor. 
 
Det var en trivelig stund med deilig mat i form av treretters 
meny og godt drikke – velkomment etter en lang kjøretur 
fra Arendal. Det vanket taler, bla et interessant innlegg av 
Inger Bolton King, Board Member på annen periode. Selv 
fikk jeg anledning til å hilse og ønske til lykke fra Rotary 
Distrikt 2290. En smule forarbeid var gjort i form av å 
orientere meg så vel på International Inner Wheel’s som 
norsk Inner Wheels hjemmesider. Dette fikk overbevist 
meg om at Inner Wheel langt fra er en døende organisasjon. 
Tvert om oppvises det betydelig grad av engasjement og 
aktivitet, noe som vitner om både livskraft og stayerevne.  
 
Det kan nevnes at det skal organiseres ”Nordisk Rally” i 
Ålesund i september. Vi har faktisk planer om å få med oss 
dette…. 
 

 

 
Underholdning av lokalt brødrepar på Inner Wheel’s 
Distriktsårsmøte på Hotell Klubben. 
 (foto: Inger Kathrine Løken) 

 
 
Det hører med til historien at en stor gruppe dartspillere var 
samlet til konkurranse og fest på hotellet samtidig med 
Inner Wheel-damene. Vi hadde selv booket rom på hotellet, 
men kunne avbestille da vi fikk hyggelig invitasjon fra 
gamle venner Tone og Herman Meier til å overnatte hos 
dem. På det viset fikk vi nok en betydelig roligere natt enn 
de som var på hotellet. Ingen brannalarm ble utløst der vi  
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oppholdt oss. Vi var dermed så heldige at vi slapp å bli 
kommandert ut midt på natta i vinterkulden. Man skal vel 
ha flaks noen ganger, også---- 
 
Hilsen Svein 
 
 
2 – 30 – 2 – 30 osv. 
  

ier denne tallkoden deg noe? Ikke det? Da er det 
kanskje på tide at du får klubben din til å arrangere et 
førstehjelpskurs slik Langesund RK gjorde før påske. 

 
Ideen til et førstehjelpskurs kom opp på medlemsmøte hvor 
vi brainstormet fram ulike ideer til program for 
vårsemesteret 2007. "Førstehjelpskurs" – var det en som 
nevnte. "Går det an da", var første kommentar, "vi får jo 
ikke til det på et vanlig klubbmøte?" "Hvorfor ikke", sa en 
annen – "det er jo midt i Rotarys slagord: Service above 
self". 
 
Etter en kort diskusjon, fikk programkomiteen oppdrag om 
å tilrettelegge et førstehjelpskurs for klubben. Den konkrete 
løsning ble å bruke to etterfølgende klubbmøter i mars, og 
vi sikret oss erfaren instruktørhjelp fra Pål Årseth, som har 
opplæring for ambulansetjeneste. Om lag 60 % av 
medlemmene deltok på kurset som vektla opptreden på 
skadested og livreddende førstehjelp med hjerte-
lungeredning. Anne-dukken som mange kjenner, deltok 
også i kurset som forsøksperson hvor nettopp koden i 
overskriften ble praktisert. Siste og forenklede huskeregel 
for hjerte-lungeredning er altså: 2 innblåsninger og 30 
hjertekompresjoner osv. osv. At det er tungt å holde på, selv 
bare noen minutter…….og nyttig å trene på, fikk flere 
erfare under kurskvelden.  
 
Det kan knapt tenkes bedre måter å tjene sine 
medmennesker på, enn å turde starte livreddende 
førstehjelp dersom situasjonen krever det. At oppfrisking av 
førstehjelps-ferdigheter derfor er i god Rotary-ånd, er 
åpenbart. 
 
Alle klubber i 2290 utfordres herved til å kopiere ideen i 
Langesund RK og arrangere sitt eget førstehjelpskurs. 
Kanskje gir det anledning til litt god PR også? 

 
 
 
 
 
 
 

Hilsen Rolf Heimdal  
Langesund RK 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sang inn 50.000 til barnehjem 
 

ette var overskriften journalist Ruth Kelley i avisen 
”Agder” hadde satt på sin reportasje den 14. januar 
i år. Anne-Grethe og undertegnede hadde 

kombinert helgebesøk hos gamle venner, president i 
Flekkefjord RK Tor Harald Kristiansen og hans Sigrun, 
med å få med oss denne kirkekonserten, som er i ferd med å 
bli en tradisjon og fast innslag i byens musikk- og kulturliv. 
Tor Harald er lege, og har bl a bodd og arbeidet i Rwanda. 
Det var her han fikk kontakt med Mor Theresa-
barnehjemmet i Kigali, som får nytte av overskuddet av 
konserten. Det ble en flott opplevelse for oss, ikke minst 
fordi det var i denne kirken vi ble viet i sin tid. Det skjedde 
i 1964, og det var dermed på høy tid for oss å gjenoppleve 
stemningen i denne flotte og særegne kirken. 
 
 
 

 
5c på Sunde skole med sin lærer og dirigent Jorun Rødland 
(foto: Ruth Kelley) 
 
 
Jeg sakser fra artikkelen i ”Agder”, der hovedansvarlig for 
Rotarykonserten Dag Ivar Staurseth, blir sitert : ”Det var en 
fantastisk konsert, som gikk som en bare kan håpe på”. 
Opptellingen av fortjenesten viste et resultat på godt over 
50.000 kroner. ”Det er flott å se hva mange gode krefter 
kan få til sammen” fortsetter Staurseth, ” Konserten ga et 
godt resultat, og det er takket være en fantastisk innsats av 
alle medvirkende og besøkende”. 
 
Vakre stemmer og vakre toner lød for en fullsatt kirke, men 
det som gjorde sterkest inntrykk på tilskuerne og som ga 
arrangementet det rette fokus, var utvilsomt innslagene fra 
Sunde skoles 5-klassinger, som mellom innslagene 
gjennom hele konserten leste opp barnas rettigheter fra FN-
konvensjonen. 
 
”De snakker om Flekkefjord-konserten i Rwandas 
hovedstad Kigali i kveld”, sa Sigbjørn Nedland, som under 
konserten fremla en fersk rapport fra Rwanda. Han jobber 
for å bedre den økonomiske organiseringen av musikalske 
og kulturelle innslag fra Afrika, bl a Rwanda og Tanzania, i 
vestlige land.  
 
Vi synes konserten, som har mottoet ”Peace, Hope, and 
Future” etter navnene på trillinger på Mor Thresa-
barnehjemmet, og som er den femte i rekken, er et 
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Side 3  
 

kjempeflott tiltak. Det er å håpe at andre klubber kan bli 
inspirert til noe lignende. Flekkefjord RK, som for øvrig 
fyller 60 år i år, har god grunn til å være stolte, og de 
ønskes lykke til videre med sitt engasjement. 
 
Hilsen Svein 
 

 

 
Sigbørn Nedland fikk Vest-Agders 
kulturpris i 2004 for sitt 
engasjement for afrikansk musikk 
(foto: Ruth Kelley) 
. 

 
 
RYLA SEMINAR 21. TIL 24. MARS 2007 – 
SANDEFJORD ØST ROTARY KLUBB 
 
SLUTTRAPPORT 
. 

å forholdsvis kort tid ble årets seminar planlagt. 
Dette medførte at man nok ikke fikk de største 
kanonene som forelesere. Men, som man ser av 

vedlagte evaluering så gikk det greit.  
 
Hva mente ungdommene?  
Når det gjelder selve seminaret har ungdommene selv i sine 
evalueringer summert program, forelesere og opplegg så 
grundig at det er unødvendig for meg å si så my mer om 
det. Se vedlagte rapport.  
 
Hva mener vi?  
Når vi tok på oss arrangementet forstod vi at det var 
ønskelig med en kombinasjon av foredrag og 
plenumsdebatt. Ungdommene ble utfordret etter hvert 
foredrag og man hadde nok en form for plenumsdebatt. 
Men, som evalueringsskjemaet bekrefter; man vil heller ha 
større mulighet til en toveis dialog med foreleser underveis. 
Mer tid til spørsmål til foreleser.  
 
Flere av ungdommene var skeptiske når de ankom Vindfjell 
Gjestegård og så rommene. Enkelte hadde ikke dusj på 
rommet engang. Men, det tok ikke lange tiden før alle 
hadde funnet seg godt til rette. Man var tross alt ikke SÅ 
mye på rommet. Vertskapet var dyktige og hyggelige. 

Ungdommene disponerte de fellesrom de måtte ønske og 
maten var upåklagelig. Det var ingenting i umiddelbar 
nærhet som trakk dem vekk fra gjestegården. Derfor ble det 
også mye felles hygge og sosial kontakt disse dagene. 
Uteaktivitetene ble en suksess.  
 
 

 
Guvernørparet deler ut kursbevis til RYLA-deltager Anne 
Bolkesjø 
 
Fra distriktet stilte Ragnhild Flåtten. Fra Sandefjord Øst RK 
stilte Dag Albertsen (president), Jørgen Karlsen (engasjert 
medlem) og undertegnede. Ragnhild og Jørgen var med 
onsdagen og torsdagen, mens Dag og undertegnede var til 
stede alle dagene.  
Allerede første dag ble alle ungdommene tildelt oppgaver 
ut over det formelle programmet. Dette fungerte meget bra 
og ungdommene gjorde en kjempejobb.  
 
Deltakelse  
Takket være at flere klubber sendte to ungdommer ble det 
nok deltagere til at arrangementet kunne gjennomføres. 
Dette synes vi er litt urovekkende. Da vi selv kontaktet 
Sandefjord Videregående skole (den lærergruppen som bl.a. 
var engasjert i Ungdomsbedriftsprosjektet på skolen) fikk vi 
raskt spørsmålet om ”hvor mange vil dere ha med?”. Det er 
altså mange ungdommer som tilfredsstiller kriteriene til 
deltagelse på RYLA og samtidig er mer enn interessert i å 
kunne delta. Det kan derfor ikke være manglende 
kandidater som gjør at det ikke kom flere ungdommer. 
Problemet må ligge på klubbnivå. Vi håper distriktet kan 
revitalisere klubbene og sikre god deltagelse i årene som 
kommer. RYLA er et ypperlig arrangement!  
 
Konklusjon  
RYLA 2007 ble et vellykket arrangement. Men, når det er 
sagt, så erfarte vi det samme som fjorårets arrangør, at 
foreleserne må følges opp helt frem til seminarstart.  
Til sist vil vi anbefale alle klubbene i distriktet å påta seg å 
arrangere RYLA. Det krever litt arbeid, men man får så 
utrolig mye igjen! Det å kunne tilbringe 3 døgn sammen 
med aktive og engasjerte ungdommer må rett og slett 
oppleves.  
 
For Sandefjord Øst Rotary Klubb  
Thor Asbjørn Andersen  
RYLA-ansvarlig 2007 
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Fremmøtestatistikk  district 2290  March 2006 - 2007  

Rotary klubb Medlemmer Møteprosent Ant. møter 
Oppmøte 

(%) 
Arendal 58 0,0 0 0,0
Borre 29 63,0 4 67,6
Brevik 47 49,0 4 46,7
Bø 23 0,0 0 52,5
Farsund 40 0,0 0 54,8
Flekkefjord 62 55,0 4 53,6
Færder 40 63,0 4 66,6
Gimsøy 41 47,5 4 39,9
Grenland 30 0,0 0 47,8
Grimstad 58 55,9 5 61,1
Grøm 38 74,4 4 76,1
Holmestrand 47 52,6 4 56,9
Horten 32 0,0 0 78,1
Jarlsberg 60 65,0 4 65,5
Kongsgaard 45 0,0 0 60,2
Kragerø 38 44,0 4 43,8
Kristiansand 77 0,0 0 65,4
Kristiansand Vest 38 0,0 0 54,5
Kristiansand Øst 45 56,9 4 48,4
Kvinesdal 21 0,0 0 0,0
Langesund 33 66,7 4 65,3
Larvik 60 0,0 0 61,2
Larvik Øst 37 47,0 5 42,5
Lillesand 40 0,0 0 62,5
Lyngdal 32 60,0 4 66,3
Lågendalen 25 73,9 4 71,6
Mandal 69 53,0 4 55,9
Nedenes 45 54,0 4 55,2
Notodden 46 0,0 0 47,2
Nøtterøy 62 69,5 4 65,4
Porsgrunn 65 52,9 4 63,0
Re 25 51,0 4 57,7
Risør 51 63,4 4 51,8
Sande 31 0,0 0 63,8
Sandefjord 59 0,0 0 41,6
Sandefjord Øst 65 68,6 3 62,8
Sem 54 60,0 4 56,1
Skien 52 53,0 4 52,8
Skien Vest 33 53,4 4 55,5
Stavern 33 77,0 4 61,5
Stokke 53 0,0 0 72,9
Svelvik 37 0,0 0 70,7
Tvedestrand 31 83,6 4 70,8
Tønsberg 77 65,4 4 60,0
Ulefoss 30 66,7 5 59,7
Vennesla 30 84,0 4 80,5
Totalt 2044 61,0 122 59,3
 


	Inner Wheel Distrikt 29 avholdt Distriktsårsmøte 24. – 25. m
	2 – 30 – 2 – 30 osv.
	Sang inn 50.000 til barnehjem
	RYLA SEMINAR 21. TIL 24. MARS 2007 – SANDEFJORD ØST ROTARY K
	SLUTTRAPPORT



