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Kjære rotaryvenner i D 2290;
I skrivende stund er 33 av 46 givende guvernør-
besøk tilbakelagt.Vi har hatt en feiende flott
Distriktskonferanse i Porsgrunn under mottoet
Omdømmebygging og Lederskap. Jeg har vært
gjest på Distriktskonferanser i Kristiansund og i
Sandviken, Sverige og vært på Sone-Institutt i
Lillestrøm for hele Norden og Øst-Europa. Vi har
vært med på Kragerø RK sin fine  60 års-
jubileumsfest, og kommende  lørdag er det
Flekkefjord som feirer 60år  med Farsund RK som
gjester. Det er ”Time to Share!”

Da ukebrevene som jeg sender ut er såpass om-
fattende, synes det tradisjonelle kvartalsbrevet

distriktet innen organisasjon, prosjekterfaring  eller medlemskapsutvikling.Dette
første nummer er et oppstartnummer fra guvernørens stab.

overflødig. Det jeg imidlertid vil legge opp til dette
året er å få gi ut to nummer av ”Rotary Magasinet, Time to Share”  for D2290 i løpet
av våren 2008. Der skal hver klubb bidra med noe de vil dele med resten av

Fortsettes neste side

Ungdomsutveksling D2290  7
RYLA  8
GSE - Group Study exchange  8
AG’enes ansvarsområder  9
Informasjon om Europaturen  9
 Fremmøtestatistikk 10



’Været har vi bestilt for lenge siden’
’Dere har jammen vært heldig med været’ var det en
av rotarianerne som kommenterte under vandringen
på Stedsans. ’Været har vi bestilt for lenge siden’, sa
presidenten i Porsgrunn Rotary, Jan W. Sørensen.
Klubben var vertskap for årets distriktskonferanse.

Det kunne nesten være sant, for dagene før konferansen var
det både surt og kaldt. Så kom fredag 7. september med god

- Eg ynskjer at vi på denne konferansen med tema Omdøm-
mebygging og leiarskap skal ta oss tid til å dele med andre
vår kompetanse, våre kunnskapar og vår energi, og med dette
 bidra til å skape ei bedre verd ved å seie Rotary Shares,- det
nyttar!!!

vandret nærmere 230 deltakere rundt i Porsgrunn by i regi av
Grenland Friteater med forestillingen Stedsans. Båttur over
elven ble det også plass til og alt foregikk med stor presisjon
– fantastisk. Opplevelsene kom på rekke og rad med bl.a.
tilbakeblikk på gamle dager, både boforhold og industri – vist
i  tablåer og med musikk.

Det ble også tid til å veksle ord med andre rotarianere på
veien og det ble gitt mange gode tilbakemeldinger. Heldigvis
ble gruppen foret med både litt mat og drikke underveis før
den endelige serveringen, som var varm og nydelig gulasj
med valgfritt drikke.

Lørdag morgen var det en meget fornøyd president som åpnet
distriktskonferansen: ’Vi har gledet oss veldig til denne week-
enden og å få se resultatet av all planleggingen under ledelse
av vår guvernør Laila Lerum.’

Guvernøren har laget et referat fra konferansen som du finner
i ukebrev nr. 11.

Jan W. Sørensen er
president i
Porsgrunn Rotary-
klubb, vertskap for
årets distrikts-
konferanse

mennesker som deg og meg sjansen til å utrette
ekstraordinære oppgaver!
Vi må utnytte mulighetene for egenutvikling gjennom Rotary,
til å gjennomføre gode prosjekter i nabolaget, i landet og i
verden. Det nytter å bryte ned fordommer ved å spre kunnskap
om Rotary. Det nytter å satse på ungdom og på medlem-
skapsutvikling. Rotary er full av gode mentorer for dagens
arbeidstakere!

Vi har tilbakelagt fem måneder av rotaryåret sammen og er
kommet godt i gang.Ta deg til til å nytte seinhøsten med den
klare lufta og de flotte fargene ute og skumringstimen inne
med tente lys og fyr på peisen.

I disse dager går D 2290 sin JULEBUSS til Litauen.
Stor takk til PDG Edrund og til de klubbene som støtter dette
viktige tiltaket med gaver til barna, utstyr til institusjonene og
med penger.
   Ha en god førjulstid! Beste hilsen fra DG Laila

I distriktsorganisasjonen og i vertsklubben Porsgrunn
Rotary er det lagt ned mange timar for å stå bak meg i

Eg har valt å la ”Omdømmebygging i og leiarskap” ,- i
Rotary, på jobben og for deg personleg står i fokus  på
årets Distriktskonferanse.
Vi rotarianarar;

- deler av tida vår, av ressursane våre og av
midlane våre

- vi deler vår omtanke og vi deler vår kjærleik

Rotary har djerve mål med horisont langt ut over det
lokale, tverrfaglege nettverket i eit viktig internasjonalt
arbeid.’ sa vår guvernør Laila Lerum bl.a. i åpningstalen.

Vår RI- president Wilf Wilkinson har satt
Medlemskapsutvikling til jobb nr 1. Jeg
kan med glede meddele at jeg har vært
med på flere medlemsopptak allerede.
Jeg  er  optimistisk  til at vi skal greie
å øke medlemstallet i  D2290 dette
året!

Beste klubb vil bli premiert, og alle nye
faddere får Wilf Wilkinsons Sponsornål

rapportere medlemstall pr 1. januar når de kommer til

Wilf Wilkinson

presidentmøtet i Arendal 11. til 12. januar og angi hvor mange
medlemmer de vil jobbe fram til 1. juli 2008. De fleste tar
oppgaven med stil!
Men vi har en viktig jobb å gjøre i forhold til å beholde
og rekruttere!
RI- president Wilf sier:

sommertemperatur og fra kl. 1730 til nærmere kl. 2400

Guvernørens ord ved åpningen
av Distriktskonferansen i D2290

som jeg viser fram på guvernørbesøkene. Presidentene skal

Hemmeligheten med Rotary er at Rotary gir vanlige

La oss dra heim søndag og føle at det nyttar!’

Side 2

Distriktskonferansen skal fremja vårt virke gjennom kamerat-
skap, inspirerande foredrag og kulturopplevingar.Og vi håpar

arrangering av denne konferansen.

at vi ved programvalet vårt verkeleg evnar å gi dykk
krukkepåfyll!
Velkommen til opplevelsesrike dagar i Porsgrunn.



Glimt fra Distriktskonferansen
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Council on Legislation

Lovrådet
Chicago april 2007

Edrund Olaisen
CoL representant fra distrikt 

2290

Rotarys ”storting”

• Hvert tredje år i Chicago
• Følger amerikansk juridisk praksis
• En deltaker fra hvert distrikt deltar
• Behandler forslag til endringer i lover og 

vedtekter - enactments.
• Behandler forslag til policy- og 

prosedyreendringer – resolutions.

Resultater?

• Tre forslag fra Norge –(Bardu RK 2 – Sula RK 1) 
– 2 ble nedstemt og 1 oversendt styret.

• 525 delegater av 530 mulige
• 361 saker til behandling 
• 178 lovforslag – 59 vedtatt
• 183 resolusjoner – 38 vedtatt
• De øvrige forslag ble enten nedstemt, oversendt til 

RI-styret for behandling eller trukket.

Klubben

• Krav om minst 50 % frammøte hvert halvår
• Kontingent skal betales fra første måned en 

person er medlem:
– 2007-08: USD 47  (som før)
– 2008-09: USD 48
– 2009-10: USD 49
– 2010-11: USD 50

The Rotary Foundation

• Intet nytt ”verdensprosjekt” før polio er 
utryddet.

• Fokus på vannprosjekter og drikkevann
• Oversendt styret for behandling

– 30 % til DSG
– MG brukes til bygninger
– Minimumsgrense USD 2500 for prosjekter  

Ja eller Nei?

Lovrådet
Edrund Olaisen holdt et glimrende innlegg på årets
generalforsamling om arbeidet i Lovrådet i Chicago,
april 2007. Her er noen av de transparentene hun
viste oss i Porsgrunn 9. september.

To  av
delegatene
er nok litt
uenige her.
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Kjære presidenter og
medlemmer av
distriktsorganisasjonen

Jeg benytter anledningen
allerede nå til å invitere til

Midtvegssamling for presidentene i Distrikt
2290 fra kl 15 fredag 11. januar til kl 15 lørdag
12. januar 2008!
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

Dette arrangementet er allerede nevnt i Håndboka som dere
fikk i fjor på PETS; men jeg tenkte det var lurt å minne om
datoene så tidlig nå i høst, slik at dere får planlagt å sette av
tid til dette viktige tiltaket.

Programmet vil i stor grad bli organisert som en work-
shop under mottoet Rotary Shares med formål å skape
og spre aktiviterer i og mellom klubbene;

Programmet vil blant annet inneholde disse
elementene;
- Tilbakemelding fra presidentene gruppevis ift aktiviteten i
klubben høsten 2007
Utgangspunkt er Klubbens mål og planer og hvor vi ligger i
løypa nå...
Hva er gjort? Hva er oppnådd så langt? Hva har vi lært ? Hva
gjenstår i mitt presidentår?

- Tilbakemelding på tendensnivå fra guvernøren etter
klubbesøkene
Hva får vi til i vårt distrikt? Hva må vi og den enkelte klubb
fokusere spesielt på våren 2008

- Evalueringsrunde om guvernørbesøkene gruppevis under
ledelse av AG-ene
Hva var bra? Hva kan gjøres bedre?

Erfaringsutveksling

- Tilbakemelding fra ansvarlige i Distriktet fra arbeid med
små og større prosjekter og fra innsatsområder som
Ungdomsutveksling, Ungt entreprenørskap, RYLA,
Rotaract mm.

- Guvernørrollen, AG-rollen og presidentrollen? Viktige grep
fra kunnskap til handling. Verktøy.

- Konklusjon;
Aksjonsplan for våren 2008 for Distrikt 2280
Innspill til de viktige aktiviteter på distrikts- og
klubbnivå!!!

Distriktstrener Mette Sand og AG-ene vil være aktive i plan-
legging og gjennomføring av samlingen og de vil lede
gruppeprosessene på samlingen.Mer detaljert program
kommer

Dette skal bli en NYTTIG samling, først og fremst for dere
presidenter, men også for guvernøren, distriktstrener, AG-er
og andre distriktsansvarlige, slik at vi er på banen på en mest
mulig god måte våren 2008.

Og bak punktene nevnt overfor ligger Rotarys Strategiplan
fram til 2010, CLP og de andre prioriterte oppgavene som vi
samlet har et ansvar for å omsette i praksis, slik at nye
medlemmer vil komme til oss og eksisterende medlemmer
blir hos oss!!!

- Gode cases fra klubbene blir lagt fram fra noen av
presidentene. De får beskjed på forhånd!

- Medlemskapsutvikling; Hvordan gjør vi det i praksis;

INGER- BRITT ZEINER (52 år) fra Færder  RK som
Distriktsguvernør for Distrikt 2290 for rotaryåret 2010-
2011.

Nominert til guvernør i 2010 – 2011
’Jeg har den glede å meddele at Nominasjonskomiteen
under ledelse av IPDG Svein Aanestad har nominert

Hun oppfyller alle de krav som settes til en distrikts-
guvernørkandidat, og skulle ha de aller beste forutsetninger
for å fylle oppgaven på en utmerket måte!’ skriver guvernør
Laila Lerum i en e-post til presidentene.

’Distriktsguvernør er et spennende og lærerikt verv, og jeg håper
å kunne jobbe for at Rotary skal være en fremtidsrettet
organisasjon.  Dette gjelder både på medlemssiden, det
internasjonale arbeidet og alt det flotte vi har å by på innen
ungdomsutvekslingen’ sier Inger-Britt Zeiner på henvendelse
fra redaktøren.

Inger-Britt Zeiner

                    Velkommen!
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Georgia Rotary Student Program

’Jeg storkoser meg’ sier Ingrid Marie Zeiner som oppholder seg i USA ved
Mercer University i Georgia, USA. Ingrid har sendt nedenstående til
guvernørbrevet: (Innlegget er noe forkortet. Red. anmerk.)

’Mitt navn er Ingrid Marie Zeiner, og jeg er en av fem GRSP studenter fra Norge
i år. Jeg fyller snart 19 år, og har nettopp fullført 3 års skolegang ved Sandefjord
videregående skole nå i vår, hvor jeg har gått på toppidrettslinja med håndball
som spesialisering. I tillegg har jeg også spilt tre år i Larvik Håndballklubb.

snowboard i Colorado, jeg skal til Washington DC, besøke
Disney World i Florida, og planlegger også en tur til California
og kanskje Hawaii. Med andre ord: det er mye som skjer!

Jeg bor på campus på skolen og jeg holder meg stort sett
aktiv med ett eller annet, dersom det ikke er lekser, prøver
eller eksamener som må studeres til. Det er mye idrett; tennis,

Opprinnelig er jeg fra Nøtterøy, der jeg har vokst opp med
mine to foreldre, som begge er rotarianere, Alf og Inger-Britt,
og mine to eldre brødre Anthon og Johan. Men i år er jeg altså
og utforsker det store utland! GRSP står for “Georgia Rotary
Student Program”, og er et stipend som sponser et visst antall
studenter fra hele verden med ett års studier ved et universitet/
college i Georgia, USA. Ved siden av å gå på skole har vi en
vertsfamilie som vi tilbringer tid med. Det er også flere GRSP
konklaver gjennom hele året, der alle de 71 GRSP studentene
fra 28 ulike land kommer sammen.

Ingrid Marie sammen med sine amerikanske vertsforeldre

Campus Mercer University

GRSP er virkelig et flott program som

Vi er med på mange aktiviteter

Jeg føler meg fantastisk heldig, for jeg opplever særdeles mye,
og vet at dette vil bli et minne for livet. Jeg bor for tiden i Macon,
Georgia. Her studerer jeg ved Mercer University – en privat
skole. Det er et utrolig bra universitet – ranket som et av de 10
beste i sørstatene! Her studerer jeg økonomi og administrasjon
– noe som er svært interessant. Akademisk sett går det svært
bra. Jeg har nettopp avsluttet et stort prosjekt i Marketing hvor
jeg var gruppeleder for en gruppe på fem. Alle de resterende
medlemmene var amerikanske, og tre år eldre enn meg. Dette
var utfordrende, spesielt fordi gruppeledelse på et universitet
her i USA innebærer svært mye ansvar, særlig i forhold til hva
jeg var vant med fra videregående hjemme i Norge. Men jeg
tok utfordringen på strak arm, og er litt stolt over å kunne si at
det gikk utrolig bra, og at jeg har lært og utviklet meg veldig
gjennom denne prosessen! Jeg planlegger å gå på Norges
Handelshøyskole i Bergen når jeg kommer hjem, derfor er
dette året en svært bra “oppladning” og forberedelse til
kommende studier hjemme, faglig sett.

Men jeg tilbringer et år i USA som GRSP student for mer enn
bare studiene sin skyld. Jeg er nemlig ute etter å oppleve den
amerikanske kulturen til det fulle, og tar med meg hver eneste
opplevelse jeg kan få med meg. Jeg har det virkelig som
“plommen i egget”. Blant annet har jeg dykket i Florida,  vært

volleyball, fotball, basketball, amerikansk fotball, softball ++.
Ved siden av dette har jeg fått utrolig mange nye venner, som
jeg tilbringer masse tid sammen med. Ball i nærmeste fremtid
skal vi også på.

Jeg blir sponset av en rotaryklubb her borte som heter  “The
Rotary Club of Dublin”. Jeg deltar på noen av møtene deres
støtt og stadig, og nå nylig var jeg og holdt en presentasjon
om Norge, håndball og meg selv for denne klubben, for en
forsamling på om lag 150 mennesker.  Som tidligere nevnt har
jeg også en vertsfamilie, og de tilbringer jeg også tid med i ny
og ne. De viser meg hvordan det virkelig er å være en ekte
amerikaner, og jeg skal blant annet feire Thanksgiving, jul og
nyttårsaften med dem. De har tre barn på min alder, og vi har
alle svært like interesser. Dermed er det ikke overraskende at
vi trives godt i hverandres selskap!

Å oppleve USA på denne måten er bedre enn jeg noen gang
kunne forestille meg at det skulle være. Å gå/bo på et
amerikansk universitet, ha en vertsfamilie ved siden av som
virkelig kan bringe deg inn i den amerikanske kulturen, samtidig
som å delta på ulike GRSP konklaver der en møter studenter
fra hele verden, med ulike kulturtradisjoner, språk, oppførsel
etc. er virkelig helt knall. Ofte føler jeg at jeg har kommet rett
inn i en amerikansk film – for det å være her er nesten som et
eventyr. Jeg har jobbet utrolig hardt med skole og studier ved
siden av håndball og annen idrett de siste årene hjemme i
Norge, og det å bli tildelt noe slikt som dette på grunnlag av
god innsats og strukturert arbeidsinnsats er virkelig helt utrolig
– omtrent for godt til å være sant. Men jeg er av de menneskene
som tror at du kan oppnå det du vil, så lenge du viser rett

har som formål å fremme
verdensfred, og det har brakt
nasjoner sammen siden 1946. Jeg
STORKOSER meg! ’

på storbyferie i million- og OL-byen Atlanta, vært i Savannah,
raftet i Tennessee og vært på en ukes ferie i New York – der
jeg møtte den ene broren min som kom helt fra Norge. Og jeg
vet at jeg også har svært mye foran meg; stå på ski og

kommer an på; “the sky is the limit!”.

ambisjon, motivasjon, innstats- og
stå-på-vilje, tålmodighet, arbeids-
innsats og glød. Det er kun deg det
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UNGDOMSUTVEKSLINGEN

Vårt distrikt har i høst ungdommer fra Tyskland, Brasil, Frankrike, Canada, USA og Australia, fordelt på klubbene
Jarlsberg, Sem, Grimstad, Kongsgård, Tønsberg, Ulefoss og Lyngdal.  I tillegg skal Ferder ha en student fra
Australia som kommer i januar 2008.

Distriktskonferansen i Porsgrunn

å spise Taco med kuøye!!!! Han sa ikke det før etterpå, og
det var så vidt jeg klarte å unngå å kaste opp :) Hehe, etterpå
har jeg spist både ører, tarmer og hjerte!

Kristine Lunde Tellefsen (i Frankrike sendt av Grimstad):
Har det veldig fint her i Thionville.  Klubben min er helt
fantastisk, jeg gleder meg til hvert møte jeg kan gå på.

Solveig Larsen (i USA sendt av Kongsgård)
Klubben min er veldig stor – 400 medlemmer og ca 200 møter
hver gang.  Har vært på besøk hos mange rotary folk.  Vi har
blant annet blitt invitert på en båttur (en hel weekend) og på
teater.  Også selvfølgelig middagsbesøk og barbecues.

Lars Ole Wittingsrud (i USA sendt av Tønsberg)
”Skoledagen er lang.  Jeg drar hjemmefra kl 07:30 og er tilbake
mellom kl. 18:00 og kl. 18:30.  Jeg har det utrolig bra.  Jeg
må ærlig innrømme at jeg ikke trodde jeg kom til å bli så
infiltrert i den familien jeg bor i og jeg føler at jeg er en av dem
nå.”

Som dere leser er det mange, men positive inntrykk de har så
langt.

Min oppfordring til klubbe må derfor bli:

GI FLERE UNGDOMMER MULIGHETEN TIL Å OPPLEVE
NYE SPENNENDE OG LÆRERIKE TING.

Dere treffer meg sikrest på å bruke mobiltelefonnummer
901 39 077.

Høsten har vært svært hektisk for dem alle.
Etter en ukes språkkurs på Haraldvangen med
Einar Idland fra Skien Vest som lærer, har de
deltatt på distriktskonferansen i Porsgrunn hvor
de gjorde en stor innsats.  Ingen av de som
var på DK i Porsgrunn glemmer vel sent
flaggseansen på lørdag hvor de alle pre-
senterte seg og i tillegg holdt et kort innlegg
på norsk – meget sjarmerende.  Hanna fra
Tønsberg som var ute i Australia i fjor ga klart
uttrykk for at vi (Rotary) har det klart beste og
tryggeste programmet av de organisasjonene
hun kom bort i under sitt opphold i Australia –
det er godt å vite.  Alle studentene takket
Rotary for den muligheten de har fått og
oppfordret alle de presidentene som var i
Porsgrunn om å øke innsatsen for å gi flere
ungdommer muligheten til å oppleve det de

Disse reiste ut fra D2290: Fra venstre: Solveig Larsen, Kristine Lunde
Tellefsen, Henrik Sperre Sundklakk, Marikken Wullf Wathne og Lars Ole
Wittingsrud

gjør under sitt opphold i Norge.  Jeg vil også rette en takk til
Grenland RK som tok seg at de unge på lørdag kvelden.

Høsttreff i Kristiansund
Uken etter DK i Porsgrunn var det igjen ”ut på tur, denne gangen
til Kristiansund og høsttreff for alle studentene som er i Norge.
Høsttreffet var samtidig med distriktskonferansen. Her gikk de
oppleve alle årstidene i løpet av en helg.  Lørdag ettermiddag/
kveld fikk de prøve seg på  ”Villmarksliv” på Viken gård, med
teambuilding og mye slit; men mest gøy.  På grunn av det
tøffe vestlandsværet, ble båtturen til Grip søndag formiddag
erstattet av tur på Atlanterhavsveien.

Neste år
Tiden for å motta søknader fra klubbene nærmer seg og jeg
har hatt så mange hyggelige og positive telefonsamtaler fra
klubber som nå ønsker seg studenter nest år.  Vær
oppmerksomme på at vårt program er åpent for alle kvalifiserte
studenter, både barn av Rotarymedlemer og av andre.  Fristen
for klubbene til å motta søknader er 1. november, men dersom
noen er ute i siste liten og ikke klarer denne fristen, skal vi
gjøre vårt ytterste for å skaffe utreisende student plass.

Studenter som er ute i år
Jeg har mottatt rapporter fra de som nå er ute og gjengir her
litt av hva de har å si:

Henrik Sperre Sundklakk (i Tyskland sendt av Jarlsberg):
”Har kommet til en fantastisk familie og trives godt. Det er
greit å venne seg til hverdagslivet her i Tyskland.  Noe er
annerledes, blant.annet er det litt strengere på skolen.”

Marikken Wullf Wathne (i Mexico sendt av Sem):
  ”Sjefen i familien er helt klart Papa-Juan som ser skummel
ut, men er veldig snill.  Første dagen i Mexico fikk han meg til

Stein Graf
DYEO 2290
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GSE – Group Study exchange
– det begynner å haste

I e-post sendt ut 10. oktober til presidentene og
administrasjonen orienterte guvernøren om hvor og når
vi skal sende ut et GSE-team og hvem som er vertskap.
Dette er en påminnelse om at tiden nærmer seg både å
finne en team-leder og å begynne og tenke på hvem
som kan være aktuell i et sånt team.

Vertskap 2008
Det er rotaryklubbene Grøm, Kristiansand Vest, Re, Sem
og Ulefoss.

Hvor kommer teamet fra og når
De kommer fra D1520 i Frankrike og planen er at de
skal være her i mai. Mer nøyaktig informasjon kommer
senere.

Hvor reiser vårt GSE-team og når
De reiser til det samme distriktet som våre franske
venner kommer fra og reiser ut uke 11, (ca. 10. mars)
og blir borte til og med uke 14.

Teamleder – hvem er det?
Børge Knudsen, GSE-chair,  er kontaktperson for en
eventuell teamleder. Ta kontakt med ham på mobil 922
99 700 eller på e-post: kbk@start.no

Hva er så kriteriene for å kunne delta i et team?
· Fire yrkesaktive mennesker mellom 25 og 40 år

(helst i det øvre sjikt) med en relevant utdanning
til det yrket de praktiserer

· De må ikke være i slekt rett opp og ned med en
rotarianer

 - Rotary Youth Leadership Award

(Ledelsesseminar for ungdom, alder 18 – 25 år)

Sandefjord Øst RK inviterer til Ryla-seminar
13. - 16. februar 2008. Temaet er ’Ledelse, Team-
building, Etikk og prisen er kr. 3600,-. Det er både
gruppearbeid, bedriftsbesøk og uteaktiviteter. Med
andre ord, det blir ikke noe kjedelig langhelg for de
ungdommene som er så heldig å få være med.

Vindfjelltunet Gjestegaard ligger i et naturskjønt
område 3 km vest for Steinsholt i Lardal kommune.
Det er 20 km fra Skien og 35 km fra Larvik.

Les mer om seminaret på distriktets hjemmeside.
Kontaktperson er Thor Asbjørn Andersen, e-post:
post@inkasso.no og telefon 907 43 530.

· Ektepar kan ikke dra i samme team.
· En leder, med tilstrekkelige engelsk-kunnskaper,

gjerne litt fransk denne gangen,  pågangsmot,
evner til problemløsning og lederegenskaper. Vi
trenger ingen superleder, men en likandes
person. Det har vi mange av i Rotary!

· Valget av teamleder bør skje relativt snart
og vi ber om søknader snarest.

· De skal reise til distrikt 1520 i nord Frankrike,
nær Belgia, men bare en time med tog fra Paris.
Dette distriktet har 46 klubber.

Økonomi
Alle utgifter dekkes i rotarysystemet. Det er ikke hver
dag vi kan tilby noe slikt. Dette er en unik mulighet til å
komme, synliggjøre og markere at Rotary gjør en stor
innsats internasjonalt for andre.

Påminnelse om kontakt
Børge Knudsen, GSE-chair, treffes på mobil
922 99 700 og på e-post: kbk@start.no

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/c08_brochure.pdf

Convention 2008
Har du tenkt deg til Los Angeles,
USA og Convention 2008 neste
år?  Da finner du brosjyren med
masse informasjon på linken som
jeg har satt inn.

Første deadline for påmelding er
allerede 15. desember.
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I  “mine” 9 klubber i Vestfold er det stor
aktivitet nå. Det skyldes at de fleste i vårt
område har besøk av guvernøren på denne
tiden, men også at mange er involvert i
bidrag til Litauenprosjektet og julebussen.

AG-enes ansvarsområder:

Brian Jacobsen skriver:

Klubbene lengst vest i distriktet er godt i gang med årets
virksomhet. Praktisk talt alle klubbene har innført CLP og er
i gang med lederskapsplanlegging for de neste 2 – 3 årene.
Størst problem ser ut til å være at noen klubber tror at dette
arbeidet er vanskeligere enn det i virkeligheten er, og de har
hatt behov for litt samtale og oppfølging. Da har det vist seg
at klubbene allerede langt på vei hadde gjort jobben, de var
bare ikke helt bevisst at det passet godt inn i CLP og langtids-
planleggingen i Rotary.

Viktig at ting gjøres enkelt, og tilpasset klubbens størrelse
og kapasitet! Ellers er klubbene veldig opptatt av medlems-
utvikling, og i flere av klubbene legges det ned mye arbeid og
kreativ vinkling for å få tak i de rette, nye medlemmene.

Mandal RK holdt i september en konsert til inntekt for
Haydom-prosjektet i Tanzania. Det er nå planer om å etablere
en yrkesskole i forbindelse med sykehuset. Konserten var
meget vellykket, og ga et godt overskudd som vil bli benyttet
sammen med de andre finansieringskildene som finnes i
Rotarysystemet.

Svelvik RK gjør seg særlig bemerket i dette arbeidet og vil
sende representanter. Sande, Lågendalen og Sandefjord
Øst bør nevnes.
 
Medlemsutvikling er et tema i klubbene her. Det er ingen direkte
faresignal og kvalitet ser ut til å være nøkkelordet de fleste
steder. De ønsker å gjøre det attraktivt å være medlem og
satser på et godt indre liv klubben. Mange har allerede tatt
opp medlemmer i år. Andre har konkrete navn på lista si. Noen
av klubbene tenker flerkulturelt og kombinerer medlemsutvikling
med lokale serviceprosjekter. Sandefjord RK har kommet
lengst og har besøk av inviterte innvandrere på alle møter. Både
Holmestrand RK og Larvik Øst jobber i samme retning.
 
Det kom noen “CLP-henvendelser” fra klubbene i begynnelsen
av Rotaryåret. Under guvernørbesøket var det fint å se at disse
klubbene hadde tatt i bruk den nye strukturen, mens de villig
deler med de klubber som ligger litt etter med struk-
turendringen.  Mange av klubbene vil bruke årsmøtet i
desember til å endre vedtektene slik at de samsvarer med
dagens komitestruktur. Dersom det dukker opp spørsmål rundt
dette så ikke nøl med å kontakte AGene. Vi har sagt oss
villige til den rollen. Selv om vi ikke alle er eksperter på Rotary,
så bruker vi hele distriktetsorganisjonen. Rotary deler og
sammen får vi det til!
 
Klubbenes nettsider og måneds-/ukebrev er et fint forum for
deling av Rotaryideer. Jeg anbefaler nettsidene til Holmestrand
RK, men er også imponert over de fyldige ukebrevene/
referatene til Svelvik RK.

Jeg legger også merke til mange små lokale serviceprosjekter.
Disse er viktige for klubbene og de som nyter godt av dem.
Flere steder har jeg opplevd at tiltakene er så selvfølgelige for
klubbene at de nesten glemmer å nevne dem når guvernøren
er på besøk.
 

Godt inspirert av PDG Edrund og Litauenprosjektet reiser en
liten delegasjon (5 medlemmer) under ledelse av president
Anita fra Sandefjord Øst RK til Litauen for å chartre en ny
klubb. Det er Chartermøte i Birzai RK 24.11. og Sandefjord
Øst RK er stolte faddere! 
 

Tore Gullichsen skriver:

(AG = Assisterende guvernører)

Distrikt 2290:
Brian Jacobsen: Sandefjord, Sandefjord Øst, Larvik, Larvik
Øst,Lågendalen, Stavern, Svelvik, Sande, Holmestrand
Svein-Erik Bergsholm: Stokke, Re, Færder, Jarlsberg,
Nøtterøy, Sem, Tønsberg,Borre, Horten
Heidi Christoffersen: Notodden, Bø, Ulefoss, Skien,
Gimsøy, Grenland,Skien Vest
Ingrid G. Berget: Tvedestrand, Risør, Kragerø, Langesund,
Brevik, Porsgrunn
Ivar Hauler Halvorsen: Kristiansand Øst, Kongsgaard,
Lillesand, Grimstad, Grøm, Nedenes, Arendal,
Tore Gullichsen: Kristiansand, Kristiansand Vest,
Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund, Lyngdal, Vennesla, Mandal

Jeg har hatt gleden av å kunne ledsage DG Laila Lerum på
alle ni klubbesøkene i mitt område. Det vil si at jeg har besøkt
klubbene Horten, Borre, Re, Tønsberg, Jarlsberg, Sem,
Nøtterøy, Færder og Stokke (min egen klubb). Det siste
besøket var I Færder RK som på i møtet 20.11. kunne glede
seg (og oss) over opptak av tre nye medlemmer!

 Det har vært interessante møter både med styrene/komiteene
og medlemmene forøvrig. Laila har ledet møtene meget effektivt.
Foredraget hennes har høstet lovord alle steder. Det er
imponerende hvor godt forberedt hun alltid har vært - sin
hektiske hverdag til tross! Jeg gleder meg til presidenttreffet i
januar.

Svein-Erik Bergsholm skriver:
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Informasjon til utvekslingsstudentene,
klubbene, rådgiverne og vertsfamiliene

http://www.ungdomsutveksling.rotary.no

Det går i disse dager ut informasjon til alle studentene og
rådgiverne og Europaturen i april - mai. Dette er en fantastisk
tur som er like vellykket år etter år.

Mer informasjon kan fåes av DYEO Stein Graf.



Fremmøtestatistikk august, september, oktober 2007

Distriktsguvernør
Laila Lerum
Langerødveien 11
3719 Skien
Mobil 952 60 986
e-post
laila.lerum@no.pwc.com

Klubb
Arendal 58 56 40,8 4 56 40,5 4 56 42,5 4
Borre 26 27 52,5 4 27 59,0 4 27 65,0 5
Brevik 48 49 40,0 5 48 49,4 4 48 49,2 4
Bø 25 25 59,1 3 25 55,7 4 25 60.7 5
Farsund 37 37 38,0 4 37 65,0 4 37 0,0 0
Flekkefjord 58 60 39,0 5 60 52,0 4 60 53,0 4
Færder 40 39 63,6 4 39 76,4 4 39 48,1 5
Gimsøy 42 41 51,2 2 41 0,0 0 41 0,0 0
Grenland 28 28 0,0 0 27 37,0 4 27 34,8 5
Grimstad 62 62 52,0 4 62 70,0 4 64 64,0 4
Grøm 41 41 80,5 4 41 81,7 4 41 93,2 5
Holmestrand 46 46 56,8 4 45 64,1 4 44 0,0 0
Horten 30 29 39,0 4 29 0,0 0 29 52,0 4
Jarlsberg 58 57 64,0 5 56 61,0 4 56 55,0 5
Kongsgaard 43 43 54,0 4 43 0,0 0 43 67,4 4
Kragerø 38 38 56,0 4 38 56,0 4 39 0,0 0
Kristiansand 79 79 38,1 5 79 46,2 4 79 45,1 4
Kristiansand Vest 36 36 42,1 3 35 50,8 4 35 51,6 5
Kristiansand Øst 44 46 43,1 5 46 0,0 0 45 60,9 5
Kvinesdal 16 16 56,0 4 16 50,0 5 16 50,0 4
Langesund 36 36 53,4 4 36 66,9 4 36 58,6 5
Larvik 59 59 53,8 4 58 51,0 4 58 49,3 5
Larvik Øst 38 38 46,0 4 38 53,0 4 38 49,0 4
Lillesand 43 42 57,5 4 42 55,7 4 42 67,3 5
Lyngdal 29 29 57,0 5 29 68,0 4 29 76,0 4
Lågendalen 26 26 58,1 5 26 69,2 4 26 67,0 5
Mandal 69 68 54,0 3 67 57,0 4 67 51,0 0
Nedenes 44 44 0,0 0 44 0,0 0 44 0,0 0
Notodden 44 44 55,1 2 44 47,7 4 43 0,0 5
Nøtterøy 60 60 50,5 4 60 62,0 4 60 63,5 0
Porsgrunn 61 61 53,0 3 61 43,5 0 61 0,0 5
Re 25 25 51,0 4 25 49,0 4 25 62,0 5
Risør 59 59 56,0 4 58 50,0 3 58 51,8 5
Sande 31 31 57,0 4 31 57,0 4 32 65,0 4
Sandefjord 61 60 36,0 5 59 46,0 4 57 67,1 5
Sandefjord Øst 64 64 67,9 4 64 62,0 4 64 61,8 5
Sem 58 58 65,6 5 58 70,3 4 58 64,1 5
Skien 49 47 39,0 5 47 48,5 4 46 58,0 5
Skien Vest 38 37 40,4 3 37 43,9 4 37 39,5 5
Stavern 31 31 67,0 4 31 76,0 4 31 69,0 5
Stokke 54 54 67,8 4 54 56,6 3 54 60,7 4
Svelvik 38 38 70,5 4 38 68,9 4 40 70,0 5
Tvedestrand 31 31 80,0 0 31 79,3 4 31 76,8 5
Tønsberg 75 74 56,2 4 74 61,9 4 74 53,7 5
Ulefoss 32 32 51,1 5 32 77,7 4 32 0,0 0
Vennesla 27 28 70,0 4 28 72,0 4 28 77,0 5

Medl.  Medl.
juni aug.

 Møte%   Ant        Medl.     Møte%
     møter

Ant.       Medl
møter

Ant.
møter

Møte%
oktsept.

mettesaj@online.no

   Totalt 2037 2031   55,8 175 2022   59,1 159 2022   59,2   178

Distriktssekretær
Jan-Henrik Christiansen
Breidablikkbakken 15
3911 Porsgrunn
Tel 35 55 43 44
e-post
hensue@online.no

Distriktskasserer
Sigurd Kokkersvold
Planetveien 27
3942 Porsgrunn
Tel 35 51 20 77
e-post
skokkers@online.no

Redaktør
Bjørg Karin Gjervik
Osebro brygge 5
3915 Porsgrunn
Tel 35 55 12 44
e-post
kagjervi@online.no

District trainer
Mette Sand
Skippergaten 2A
3715 Skien
Tel 35 52 97 07
e-post
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