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Rotary Distrikt 2290 sitt Ledelsesseminar for ungdom ble arrangert på Vindfjelltunet fra onsdag 13. � 16. februar.
Målet med RYLA er å gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv
og offentlig sektor. Målgruppen er ungdom av begge kjønn fra 19-24 år som har vist initiativ, evner og vilje til sosialt
medansvar innen organisasjonsliv og studier og potensielle ledere til næringsliv og offentlig sektor.

På presidentsamlingen i Arendal fikk dere forelagt dere på nytt
programmet for dette fantastiske tiltaket som Rotary har hatt
gående siden 1985 i Norge. men ikke alle klubber greide å
realisere planen de hadde om å få sendt en ungdom til en
kostnad på kr 3.600,- fra klubben.

Sandefjord Øst
Det er D 2290 sin RYLA-ansvarlig, Ragnhild Flåtten fra Færder
RK som på oppdrag fra distriktsguvernøren organiserer og
gjennomfører RYLA ved hjelp av en lokal RYLA-komite fra en
Rotaryklubb tildelt oppgaven. Som i fjor var det Sandefjord Øst
RK som stod for arrangementet, og dette ble gjort på en meget
god måte!Det var Thor Asbjørn Andersen fra Sandefjord Øst
som var ansvarlig for program og ledelse av RYLA-seminaret.
Fra klubben deltok også president Anita Schumacher og fotograf
Cato Arveschoug.

Flere typer forelesninger
RYLA inneholdt forelesninger av høyt kvalifiserte personer og
vekselvirkning mellom plenums- og gruppediskusjoner.
Informasjon ble gitt om Rotary og Rotaract. Blant annet var
PDG Svein Aanestad til stede på torsdag kveld og fortalte om
Rotary Voluntairs og om Rotary Voluntairs og om Rotarys
Motorsykkelklubb.

Jeg var med på seminaret fredag ettermiddag hvor jeg fikk lov
å gi av min kompetanse innen utviklingsledelse. Jeg  fikk lyttet
til god dialog om framtide Rotaractsatsning i 2290 ledet av
Niels Jørgen Andersen. Ungdommene kom med veldig gode
råd til hva som er nødvendig for å få til arbeidet.Moro var det
også å høre ungdommene gi innhold og stedsplassering til
framtidig RYLAsatsning i 2290. Og at den skulle være mest
mulig lik det arrangementet som de selv tok del i !!! Ta det til
deg Thor Asbjørn!

Helten Thor Asbjørn
Etter en kosestund i gapahuken i 8 kuldegrader, kledde vi oss
om til festmiddag som indikerte avslutning på RYLA 2008.
Jeg fikk æren av å dele ut Diplomene til ungdommenen og
takke Thor Asbjørn og Ragnhild samt Sandefjord Øst RK for
fremragende jobb! Det var rørende å høre ungdommenens
takketaler og se hvor godt kjent de var blitt med hverandre på
disse dagene. Og at helten het Thor Asbjørn!Ungdommene
viste stor interesse for Rotary og Rotaract!
RYLA 2008 var et meget vellykket arrangement!
Med dette minner jeg alle vertsklubber om at deltakerne bør
inviteres til å holde foredrag om RYLA 2008 og hva det har
betydd for dem!!!

Rotary Shares fra DG Laila 

RYLA- ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD



DET VÅRAST OG
GROR I D2290

Det er �Time to Share� igjen i
distriktet! Og denne gongen ser
dykk at vi har lukkast å engasjere
mange klubbar til å dele med
seg, og fleire kjem på bana i
neste nummer. Slik skal det vera!
Rotary Shares!

Vi har bak oss eit svært aktivt første semester av 2008 der eg
ser at resultata av godt presidentskap i klubbane, gode folk i
distriktsorganisasjonen, PETS 2007, guvernørbesøka og ikkje
minst Midtvegssamlinga vår, verkeleg byrjar å vise! Det gler
meg stort! Service Above Self!

RYLA 2008 vart ei stor oppleving med 23 deltakarar! Det
største deltakartalet nokon gong i D 2290? Takk til dyktige
arrangørar. Sjå artikkel!

Ungdomsutvekslinga stig opp att mot at vi igjen vert det beste
distriktet i landet! Dette er ei umåteleg viktig satsing. Bra til
Vestfold og Agderfylka.

Telemark må no koma på bana att! Og takk til ungdoms-
utvekslingansvarlege!

GSE- teamet er nettopp kome heim frå Frankrike!
Takk til teamleiar frå Langesund og til ansvarlege i distriktet!

2 PETSar med Distriktssamlingar er arrangert i Arendal og
Langesund med gode evalueringar. Det lovar godt for komande
rotaryår der vi koblar opp lærdomen frå å arbeide etter modellen
� Rotary Shares� med appellen om å fokusere endå meir på
kjerneleveransen i Rotary under mottoet �Make Dreams Real�!
Takk til DGE og distriktstrenar.

TRF ( The Rotary Foundation) gror i form av fleire prosjekt og
større aktivitet.
Sjå kurstilboda frå TRF-ansvarleg Edrund med hennar komite!

Vår jobb nr 1 er medlemskapsutvikling!!! Det gror godt i vår
opp mot netto auking i medlemstalet i D 2290 som vi må
greie saman!!! Må fortelje at min eigen klubb i regi av
presidenten har rekruttert inn heile 10 nye medlemmar i 2007/
2008 der to er 30 år og alle representerer viktige bransjar.

Deltaking på Langesunds fantastiske handicap-leikar 26.
april og fleire andre interessante oppgåver! Og ikkje minst
den daglege kontakten med medlemmane i distrikts-
organisasjonen og med dykk presidentar.

Det vårast og gror i D 2290. Kos dykk med Magasin nr 2.
Stor takk til redaktør Bjørg Karin Gjervik og alle som har
sendt inn stoff!

Bruk det siste semesteret i 2007/2008 til jobb nr 1 ;
Medlemsrekruttering

Ei vårleg og optimistisk helsing frå DG LailaAndre klubbar, mellom anna Skien Vest
og mange andre opplever også ein ny
vår! Det nyttar!

Eg går no inn i mitt siste semester
som guvernør! Framfor meg står
besøk i Farsund RK, 40-års jubileum i
Sandefjord Øst RK og 50 årsjubileum
i Stokke RK.



Re Rotaryklubb
Re rotaryklubb ble startet i 2004 og har 25 medlemmer.  Vi har
1/3 damer i klubben. Nesten alle medlemmene er yrkesaktive.
Mange av oss reiser mye eller arbeider kvelder, noe som er en
utfordring ifht møtedeltakelse.

Vi har et aktivt næringsliv i Re. For en tid tilbake arrangerte Re
Rotary, Lions og Næringsforeningen felles møte om:
Næringslivet i Re � sett med eksterne briller. Her var det mange
fremmøtte og livlig diskusjon. En fin måte å vitalisere og
markedsføre klubben på synes vi. Dette vil vi gjøre mer av.

Hjemmesiden vår er i aktiv bruk hos medlemmene. Vi prøver å
legge ut foredrag, referat og annen aktuell informasjon. Dette
er også med på å oppdatere de medlemmene som ikke kan
møte.  www.re.rotary.no

Prosjekt Sandssletta - vi jobber sammen med Re videregående
skole for å lage en lavo med tilhørende bålplass i nærheten av
badeplassen på Sandsletta.

En gruppe jobber med en rotarytur  til Brasil. En av våre
medlemmer bor halve året der. Vi har begynt forberedelsene i
klubben med både besøk fra Brasil og foredrag.

Til slutt mener vi at vi har lykkes med å aktivisere medlemmene
ved at de har forskjellige oppgaver prosjekter)å jobbe sammen
for å få til. Alle gjør litt, vi deler med hverandre.

Kragerø Rotaryklubb
Et kort resymé av Rotary årets første seks måneder og planer
for perioden frem til presidentskifte.

Round trip
- Vellykket gjennomføring av Round Trip besøk av 10 hyggelige
ungdom sammen med Horten og Mandal.

Ungdommens Røst
Etablering av prosjektet �Ungdommens Røst� ved en av to
ungdomsskoler i vår kommune. Grupper av tre elever fra to 10.
klasser gir en muntlig presentasjon av sine synspunkter om
et selvvalgt emne. Den beste presentasjon fra hver klasse
bedømmes av et lite panel bestående av lærer/rotarianer og
premieres. De to beste gjentar sitt for klubbens medlemmer
som utpeker det vinnende lag og deler ut hovedpremien. 18.
juni 2008 er avsatt til dette. Prosjektet ga også en utmerket
anledning til å fortelle 50 elever og to lærere om hva Rotary er
for noe.

Vandreturhefte
I samarbeide med Kragerø Turistkontor bidrar klubben med
bilder, tekst og penger til et �Vandreturhefte for Kragerø sentrum�.
Heftet vil vise Rotarys logo mm og vil forhåpentligvis vise at
Rotary er med i det lokale samfunnet.

Nye medlemmer
To nye medlemmer ble tatt opp på siste møtet før jul.

De kommende måneder:
Det arbeides med et vannprosjekt sammen med klubben på
Notodden men siden Kenya var det tiltenkte landet er

http://www.telemark.museum.no/default.htm
Les mer om Berg Museum på nedenstående webside

 

Et gladbilde fra Prosjekt Sandsletta. (Red. anm.: Kopiert
fra Re�s webside)

Ingerd Saasen Backe

president

situasjonen noe uklar i øyeblikket. Notodden ble en naturlig
samarbeidsklubb pga Svein Aanestads kontakter og mitt
tidligere medlemskap i klubben.

Berg museum
Det planlegges en klubbinnsats på byen i løpet av
sommeren for å skaffe tilveie noen �prosjektpenger�.
21. april gjentar klubben en ryddedugnad på Berg museum.

Nye medlemmer
Vi regner med å ta opp to nye medlemmer i løpet våren
2008.



Porsgrunn Rotaryklubb
Porsgrunn Rotary klubb har hittil dette året jobbet etter CLP-
planen.Komiteene er aktive og jeg har stor støtte i den aktive
driften av klubben.

Prosjekter, nye medlemmer og opplæring
Vi har to lokale prosjekter under utarbeidelse. Det ene vil kreve
at vi lager en ganske omfattende organisering av klubbens
medlemmer for å gjennomføre prosjektet,som vil gå over en 2-
3 års periode. Vi har også sterk fokus på nye medlemmer,
som hittil har gitt tre nye,samt at vi har syv reflektanter som
etter planen tas opp 21.april.

Jan W. Sørensen
President

Opplæring
Disse vil gjennomgå en info/opplæring av hva Rotary står for,slik
at de vet hva de går til før de får nålen på jakken. Vi har også
gått til det skrittet å kjøpe inn en PC til klubben.Her skrives
alle planer,referater,styremøter etc. som blir overført til
hjemmesidene,noe ligger åpent,noe passordbeskyttet. Vi er i
gang med å innhente vita om alle medlemmer, som sammen
med bilder, skal legges inn på hjemmesidene.Dette vil være til
stor hjelp for alle nye medlemmer.

Flere unge medlemmer
Brevik Rotary Klubb er for tiden inne i en god periode
med rekruttering av nye medlemmer. Klubben har blitt
mere bevisst på klassifikasjon og alder. Vi har i første
halvdel av Rotaryåret fått inn fire nye medlemmer. Disse
er spredd over hele aldersregisteret.

I dette halvåret har vi 3 - 4 til på gang, og de er alle av
den yngre garde. Vi håper at disse er på plass før vi
går over nytt Rotaryår.

Brevik Rotaryklubb

Det ble både sang og dans da damenes tale ble
holdt. Anledningen var årets torskeaften 1.
mars.To av medlemmene: Anne Blaker og Johs.
Eide.

Samme kveld ble
også to Paul Harris
Fellowships tildelt.
Her Niels Jørgen
Andersen, til høyre,
med president Olav
Winterkjær

 
Klubben har også brukt mye tid på å bedre
programmet. Dette for å tiltrekke nye medlemmer
og beholde gamle.

Litauenprosjekt 
Klubben har revitalisert sitt gamle Litauen prosjekt. Her jobber medlemmene på tvers av komiteene. Dette fungerer utmerket.
Denne delen av medlemsmassen har kommet godt i gang med prosjektet. Kort summert så har vi et godt driv fremover for
tiden.  Brevik Rotaryklubb

Olav Winterkjær

Arendal Rotaryklubb

Arendal Rotary Klubb har hatt et jevnt godt år 2007/08.
Fremmøtet i klubben er stabilt og godt. En dyktig
programkomite har tilrettelagt med engasjerende og aktuelle
foredragsholdere. Det er de ordinære klubbkvelder med fordrag
som trekker det største fremmøte i Arendal Rotary Klubb.

I 2007/08 har klubben gjennomført flere arrangementer sammen
med Nedenes Rotary Klubb. En weekend til Lyngørporten og
felles Guvernørbesøk stod på programmet i høst, sammen
med den felles tradisjonelle juletilstellingen på Bryggeriet til
inntekt for slumsøstrene.

I april gjennomfører vi en felles klubbkveld med solforskeren
Pål Brekke som innleder. Sammen med Nedenes jobbes
det med å starte en Rotary Klubb i Rezekne. Rezekne er
Arendal kommunes  vennskapsby i Latvia.

Kari Rasmussen
President



MITT LIV SOM UTVEKSLINGSSTUDENT
Jeg heter Kristine Lunde Tellefsen og er utvekslingsstudent med Rotary Youth
Exchange program. Jeg har kommet til en by i nordøst Frankrike, i distrikt 1790.
Byen jeg bor i heter Thionville og er en koselig liten by på passelig størrelse for
en sørlandsjente som meg.

Før jeg kom hit hadde jeg hatt fire år med fransk, så jeg trodde at jeg var forholdsvis godt
forberedt. Vel, så feil kan man ta. Så fort jeg begynte å snakke med �velkomstkomiteen�
som ventet på meg på flyplassen i Luxembourg med Rotary skilt og store smil skjønte jeg
at jeg hadde større utfordringer i vente enn det jeg først hadde trodd. Det å forstå dagligtale
og fransk generelt tok litt tid, men etter en stund gikk det heldigvis lettere.

Her i Lorraine, �fylket� mitt, er vi utvekslingsstudenter fra mer eller mindre hele verden. Gruppen
har blitt godt knyttet sammen gjennom weekender, dagsutflukter til forskjellige byer i distriktet

(for å bli bedre kjent med regionens rike historie) og en
distriktskonferanse iført nasjonaldrakter (for oss som hadde
det med oss).

Måtte bruke finger- og kroppsspråk og vertsfamilier
Min første vertsfamilie snakket ikke engelsk, så finger- og
kroppsspråk ble flittig brukt. Men med god hjelp, og masse
tålmodighet fra �mammaen min�, lærte jeg språket sakte men
sikkert. Jeg var utrolig heldig med min første vertsfamilie, for i
tillegg til å ha vist meg masse tålmodighet og ellers vært en
fantastisk vertsfamilie, har de tatt meg med mange forskjellige
steder. Jeg har allerede fått sett mye tatt i betraktning til den
korte tiden jeg har vært her.

Jeg skal, som i teorien alle utvekslingsstudenter med Rotary,
ha tre vertsfamilier i løpet av året. Etter 4 måneder hos min
første familie har jeg nå flyttet, og har vært en uke hos min
andre vertsfamilie, og jeg trives veldig godt. Familien min er
veldig hyggelig og åpen, og sier aldri nei til en diskusjon om
alt fra politikk til dagligdagse småting.

Vertsfamilier er fantastiske mennesker. De ønsker ukjente
ungdommer fra andre land velkomne med åpne armer og tar
dem inn i familien. De er imøtekommende, tålmodige og hjelper
så godt de kan til tross for eventuelle språkproblemer. Alt de
forventer til gjengjeld er respekt, høflig- og vennlighet og at
man hjelper til i huset når det trengs. Jeg har stor respekt for
mine vertsfamilier og beundrer dem virkelig.

Fire land på under to timer
Thionville ligger 20 minutter unna Luxembourg By, og heller
ikke langt unna Belgia, Tyskland eller Nederland. Jeg har blitt
forholdsvis godt kjent i Luxembourg By, og sammen med to
andre Inbounds og distriktsrådgiveren vår fra Rotary, var vi på
en tur han kalte �Fire land på under to timer� hvor vi besøkte
Schengen i Luxembourg, Tyskland, Belgia og dro hjem igjen
til Frankrike på under to timer. Vi har også fått besøke
Maastricht i Nederland og besøkt landets høyeste punkt og
vært gjest på et nederlandsk Rotary møte. Det var veldig
fasinerende, for selv om jeg ikke skjønte særlig mye av hva de
sa kom det noe som minnet om norske ord (og min egen
kjære Grimstad dialekt) innimellom! Under den samme turen
prøvde vi også å være i tre forskjellige land på en og samme

tid (Tyskland, Belgia og Nederland)! Resultatet ble mye latter
og mange artige bilder!

Jeg trodde de overdrev
Jeg stortrives virkelig som utvekslingsstudent her, og er utrolig
takknemlig for muligheten jeg har blitt tildelt. Dette er absolutt
den beste måten å lære om en fremmed kultur og språk på.
Før jeg dro leste jeg mange artikler fra tidligere utvekslings-
studenter som skrev om deres år ute, om hvor mye de hadde
forandret seg til det bedre som person og om hvor mye de
hadde lært om seg selv. For å være ærlig trodde jeg de overdrev
en liten smule. Men nå vet jeg at de absolutt ikke gjorde det.
I løpet av de fire månedene jeg har vært her har jeg lært utrolig
mye om meg selv som person, hvordan å takle ukjente og
uventede utfordringer og møte med nye mennesker.

Når man har kommet til det punktet hvor man faktisk forstår
mer eller mindre alt av det de rundt deg sier og selv kan gjøre
seg godt forstått kan man virkelig begynne å nyte tiden man
har i vertslandet. Det verste stresset er over, og man kan
begynne å jobbe med detaljene, som å forbedre uttalen og
konsentrere seg litt mer om grammatikk. Det er en fantastisk
følelse! Jeg tror at det er først når man har kommet så langt at
man innser hvor godt man egentlig har det, hvor heldige vi er
som får oppleve det å være utvekslingsstudenter og la alle
inntrykkene synke inn. Det å være borte fra alt som er nært og
kjært hjemme blir også mye lettere.

Mange utflukter
Mitt siste halvår her i Frankrike er tettpakket med aktiviteter!
Det er bussturer med Rotary både til Barcelona og ellers rundt
i Europa, en uke med RYLA og weekender og dagsutflukter
med Rotary her i distrikt 1790. Jeg er så heldig at jeg også
kommer til å få besøk hjemmefra, og det å få vise dem �min
verden� er noe som betyr veldig mye for meg. At de skal få
møte familiene mine og se alt det jeg har jobbet for å oppnå.
Tiden kommer til å fly, og jeg er nesten redd for at den skal gå
alt for fort, for jeg trives så godt her!

Kristine Lunde Tellefsen
Fra Grimstad Rotaryklubb i distrikt 2290 til Rotaryklubben
Thionville Malbrouck i distrikt 1790



�Wish æ kunne vere i Lyngdal forever�   
 
17 år gamle Emma Bolton virket noe betenkt da hun kom til Lyngdal for vel et år siden.
Forventningsfylt hadde hun startet den lange flyreisen i et sommerlig Australia. Nå befant
hun seg i et grått, mørkt og vintersurt landskap på den andre siden av kloden.

Språket var et av de første problemene Emma ble stillet overfor. Innføring i det norske
språket fikk hun, javel. Men så var det dette med dialektene og med de sørlandske æ�ene.
Hennes første vertsmor, Inger Marie Bastelid, strevde lenge for å få de tre siste vokalene
i vårt alfabet til å sitte. Maten i Norge og i Australia er stort sett lik og skapte neppe
problemer for Emma. Bortsett fra den gang vertsfolkene Kari og Antoni Abrahamsen serverte
komper, en rett bare sørlendinger og vestlendinger setter pris på. - Jeg likte dem ikke,
betrodde hun forsiktig nedskriveren av disse linjer. 

Den lengste tiden bodde Emma hos Wenche og Arild Stavenes. Familiens yngste sønn,
Håvard, var utvekslingsstudent i Emmas hjemland frem til sist sommer. Hans tilbakomst
betød mye for Emma. De fikk dele mange erfaringer fra sine respektive besøksland. Og

Lyngdal Rotaryklubb

Kvinesdal Rotaryklubb

Det første jeg tenker på er at vi trives sammen. Vi prøver å få til
interessante besøk og inviterer gjester, som kan fortelle om
sitt yrke etter prosjekter. Det å bruke møter til å bli kjent med
mennesker i distriktet, tror vi på. Medlemmene har 5-15 min
og forteller om seg selv eller ting de brenner for.

Kvinesdal har få medlemmer, og vi ønsker flere. Har prøvd,
men det er vanskelig. Alle har mye å gjøre, og mange synes

vel så viktig: Via Håvard fikk Emma utvidet kontaktflaten - hun
ble kjent med mange flere jevnaldrende.

Vi i Lyngdal Rotaryklubb opplevde at vår australske gjest trivdes
mer og mer. Her kom av alle ting trompeten til bokstavelig talt
å spille en rolle.  Emma er en glimrende trompetist. Nå fikk

hun mange anledninger til å spille for bygdefolket - og for
klubbmedlemmene. På dette området ble hun faktisk en lokal
kjendis. Og språket og de sørlandske æ�ene? Vel, her
er attesten hun ga da hun skulle reise: �Æ wish at æ kunne
vere i Lyngdal forever!�

møteregimet er for strengt. Holdningen til Rotary her i Kvinesdal
er nok ikke helt som i andre deler av landet. Det er mulig at
Rotary er for �høytidelig� og �pompøs� i kvindølenes
øyne�.dessverre. I virkeligheten er vår klubb meget uhøytidlig.

Programmet er det vi jobber mest med. Vi støtter Flekkefjord
Rwanda prosjekt, men har planer om å støtte Dina prosjektet
her i Kvinesdal. Vi må få nye medlemmer, og er derfor glad for

Gode Rotaryvenner,
Vennesla Rotaryklubb er en relativt liten, men stabil klubb
som roser seg av det gode kamerat- og fellesskapet.
Klubben har det senere jobbet bevisst med medlemsutvikling.
Da er både det å beholde eksisterende medlemmer samt å
rekruttere nye, helt vesentlig.

Vi har i denne sammenhengen prøvd å sette medlemsutvikling
i sammenheng med omdømmebygging og har brukt
kulturformidling  som et hjelpemiddel i forbindelse med dette.
Dette gir litt forskjellig uttrykk hver gang, men vi oppnår alltid
3 i ett � våre medlemmer får en flott kulturopplevelse.

 Ved å åpne konsertene for nærmiljøet, blir klubben kjent og
avmystifisert, noe som forhåpentligvis vil gjøre det enklere å
rekruttere nye medlemmer på sikt. Slike kvelder pleier å gi

Vennesla Rotaryklubb

samarbeidet mellom de lokale klubber for å kunne jobbe mer
målrettet.

Elisabeth Andersen

 Kåre Svendsen

 

et greit lite overskudd som vi pløyer inn i et av de
prosjektene som vi er engasjert i.

Vår erfaring så langt er at dette er en god måte å jobbe på
med relativt begrensede ressurser � en erfaring som vi så
gjerne deler med andre.

Støtte til lokale prosjekter
via DSG,
District Simplified Grant

Sally Vennesland

Lågendalen RK, Flekkefjord RK og Langesund RK får
kr 7000 hver til flotte lokale prosjekter. TRF-komiteen
vurderte alle tre prosjektene som samfunnsnyttige og
innenfor kriteriene. Det er bra, og det er viktig å vite at jo
mer som betales inn, jo mer får vi tilbake til bruk i
nærmiljøet - eller internasjonalt.



Nedenes Rotaryklubb

Rotaryåret 07-08 har for oss i Nedenes Rotary vært svært
vellykket og aktivt. Jeg får alltid en god begrunnelse på hvorfor,
programmets innhold. Vi har lagt stor vekt på variasjonen,
samt å ha dyktige forelesere.

Lesetime aldershjem
Av sosiale tiltak, bortsett fra innad i klubben, har vi lesetime
på et aldershjem en gang i uken. På et annet aldershjem har
vi lagt heller på et uteareal og på et tredje steller vi i hagen .
Vi har også godt samarbeid med naboklubben Arendal
Rotary, noe deres president har beskrevet.

Middagsmøter
Nytt av året er middagsmøter siste møte i måneden. Dette
er svært vellykket. Vi starter møtet med foredrag og
klubbsaker kl. 18.00 for deretter å spise fram til kl 19.45.

Noen blir sittende enda lengre. Vi har valgt dette framfor
peismøter da disse møtene ikke fikk særlig fremmøte.

Passive medlemmer - hva gjør andre klubber?
I vår klubb har vi fem passive medlemmer som ikke har vist
seg på flere år men betaler kontigenten. Jeg synes dette er
meningsløst. Hva gjør andre klubber med dette? Vi har i høst
fått tre nye medlemmer som jeg tror vil løfte aktiviteten i
klubben.Vi har Guvernøren ( Per Filseth) som skal tre i
virksomhet neste termin, og mange medlemmer er i gang for å
forberede og legge til rette hans år. Vi går et aktivt år i møte og
kaster oss derfor ikke ut i et internasjonalt prosjekt.

Ebbe Jørgensen
President

Skien Vest Rotaryklubb

Gledelig medlemsutvikling :-)
Det har skjedd mye positivt dette året.
Medlemsutviklingen er i fremgang. Målet, som
også ble nådd, for forrige år var netto fem nye
medlemmer. Jeg kunne ikke være dårligere
og har hatt samme målsetting.

Hittil har vi tatt opp fire nye medlemmer, hvorav
to midt i livet med små barn. Vi har tre
personer til som ønsker å bli medlem hos oss.
Så nå begynner vi å få et luksusproblem.
Utfordringen når det kommer mange nye på
en gang, er ivaretakelse. Alle har forskjellig
fadder, så vi satser på at de alle vil finne seg
raskt til rette og føle seg hjemme i klubben.

Fra venstre: Presidenten Birte Aas,  sammen
med de to nye medlemmene Ellisiv Rogan og
Hilde Rosenvold

 Einar Idland spiller gitar før
opptagelsen

Opptak med musikk
Skiensklubbene har laget et felles
ritual for opptagelse og dette
begynner å bli godt innarbeidet. Vi
starter med et musikalsk innslag.
Deretter sier presidenten noen
velvalgte ord før fadderne slipper til
med en kort oppsummering av hvor
de har lært det nye medlemmet å
kjenne og hva han/hun driver med.
Så følger overlevering av Rotarynål
og matrikkel før vi avslutter med
nok et musikkinnslag.

Klubben er så heldig å ha flere
musikalske krefter i egne rekker,
men ved en anledning har vi også

benyttet en ungdomsbedrift fra Skien
videregående skole, musikk- og dramalinje.
Det kan vi absolutt anbefale andre å gjøre.
Deres spill holdt en svært høy kvalitet.

Birte Aas
President



PETS I LANGESUND

2 PETSer og Distriktssamlinger
er avholdt  i Arendal 29.februar
og 1. mars, og i Langesund den
28.og 29.mars med gode
evalueringer.

DGE Per Filseth, distriktstrener
2008/2009 Ingrid Berget og DG
Laila i Langesund 28.mars

Bildet er hentet fra en artikkel i
Porsgrunn Dagblad den 31.
mars 2008

KURSINVITASJON til alle klubber fra distriktets
koordinator Edrund Olaisen,som også er
sonekoordinator for TRF! ( RRFC)

 I tråd med planene holder vi TRF-samling på følgende
steder:

Skien, 3. juni
Tønsberg, 5. juni
Kristiansand 17. juni

Vi ønsker mange fra hver klubb, ta gjerne hele klubbmøtet
på TRF-samling den dagen hvis det lar seg gjøre.  Jo flere
som kan dette, jo enklere er det å gjennomføre prosjekter og
benytte de mulighetene som ligger der. Det er også lettere å
forstå at det må penger inn før vi kan bruke dem

Alle kveldene fra kl 1730 til kl 2030.

Sted annonseres senere.
Sett av datoen.

Vel møtt fra TRF-ansvarlig Edrund og DG Laila

TRF ( The Rotary
Foundation) kurs
i D 2290

Viktige datoer i Rotarys
ungdomsutveksling
7. juni samles alle outbounds
(studenter som skal reise ut) til et
orienteringsmøte i Oslo. I år er det 32
studenter som skal reise ut fra Norge.
Fra D2290 reiser ni studenter.

PR ungdomsutvekslingen Norge

Dessverre er det ingen fra Telemark. De som sender ut er
klubber i Agderfylkene og Vestfold. Informasjon om møtet er
sendt studentene.

På møtet vil vi gå gjennom hva Rotary står for, vi går
gjennom forsikringsordningene og alt om sikkerhet og
omtanke i utvekslingsprogrammet, kostnader og ikke minst
får de møte studenter som har vært ute og studenter som er
i Norge nå. Det pleier å bli en hektisk, men hyggelig dag.

24. april- 7.mai - Europaturen
23 inbounds studenter (utenlandske studenter i Norge)
reiser 24. april på den store Europaturen. Turen går til
Berlin, Praha, Wien, Salzburg, Venezia, Lyon, Paris og
London. Studentene pleier å ha stjerner i øynene når de
kommer hjem igjen.
3. august
Ankomst av nye inbounds. De reiser først til Haraldvangen i
Hurdal hvor de blir til 8. august. Her skal de i løpet av noen
dager bli litt kjent med Norge. Les mer om ungdoms-
utvekslingen på: www.ungdomsutveksling.rotary.no

Bjørg Karin Gjervik



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

District trainer
Mette Sand
Skippergaten 2A
3715 Skien
Tel 35 52 97 07
e-post
mettesaj@online.no

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

Rotary Medl Medl Møte% Ant. Medl Møte% Ant. Medl Møte% Ant.
klubb Jun-07Nov-07 møter Dec-07 møter Jan-08prosent møter
Arendal 58 56 50,0 5 56 32,7 3 56 44,5 5
Borre 26 27 74,0 4 27 68,0 3 27 72,0 4
Brevik 48 48 44,8 6 48 47,3 3 49 54,9 5
Bø 25 25 58,2 4 25 56,0 3 25 57,6 4
Farsund 37 38 54,0 4 38 0,0 0 38 0,0 0
Flekkefjord 58 59 64,0 3 57 56,0 3 57 66,0 4
Færder 40 39 68,1 4 42 58,1 3 39 70,3 4
Gimsøy 42 42 48,8 4 42 46,8 3 41 46,4 4
Grenland 28 27 44,4 4 27 35,8 3 27 68,0 5
Grimstad 62 64 62,0 4 64 66,0 3 62 56,0 4
Grøm 41 41 93,9 4 41 91,1 3 41 94,5 5
Holmestrand 46 44 69,1 4 44 69,8 3 44 0,0 0
Horten 30 29 56,0 4 29 48,0 3 29 0,0 0
Jarlsberg 58 57 65,3 4 57 65,0 3 57 67,0 5
Kongsgaard 43 43 68,6 4 43 65,3 3 43 0,0 0
Kragerø 38 39 64,0 4 39 53,0 3 39 66,2 4
Kristiansand 79 79 49,8 5 79 40,9 3 79 49,8 5
Kristiansand V 36 35 44,8 4 34 42,1 2 36 50,7 4
Kristiansand Ø 44 45 62,9 4 45 53,3 3 44 58,1 5
Kvinesdal 16 16 50,0 4 16 49,0 3 16 68,0 3
Langesund 36 36 65,9 4 36 61,5 3 36 65,9 4
Larvik 59 58 64,2 4 57 64,2 3 60 62,5 4
Larvik Øst 38 37 58,0 4 37 55,0 3 36 58,0 5
Lillesand 43 42 57,0 3 41 61,2 3 41 52,2 4
Lyngdal 29 29 65,0 4 30 60,0 3 28 78,0 5
Lågendalen 26 26 62,5 4 26 73,0 3 26 70,0 5
Mandal 69 67 54,0 4 67 49,0 3 67 56,0 4
Nedenes 44 44 58,0 4 44 61,0 3 44 75,5 4
Notodden 44 43 51,2 4 43 44,3 3 42 0,0 0
Nøtterøy 60 60 61,7 4 60 67,3 3 60 62,2 4
Porsgrunn 61 60 50,4 4 62 46,2 3 62 59,7 4
Re 25 25 53,0 4 25 53,0 3 25 60,5 5
Risør 59 58 59,3 4 58 58,9 3 62 57,2 4
Sande 31 32 57,0 4 33 66,0 3 34 67,0 4
Sandefjord 61 57 77,4 4 57 60,7 3 57 71,5 4
Sandefjord Øst 64 63 57,5 4 63 68,6 3 63 70,1 4
Sem 58 58 55,9 4 58 53,2 3 58 70,4 5
Skien 49 46 50,0 4 46 65,0 3 46 64,0 4
Skien Vest 38 37 49,3 4 37 54,1 3 37 67,3 4
Stavern 31 31 63,0 4 30 76,0 3 30 72,0 5
Stokke 54 52 78,8 4 52 83,2 3 52 88,4 5
Svelvik 38 41 69,5 4 41 63,5 3 41 73,9 4
Tvedestrand 30 29 65,3 4 29 70,5 3 29 72,5 4
Tønsberg 75 74 66,5 4 75 55,9 3 78 71,0 4
Ulefoss 32 32 68,1 5 31 80,2 3 31 52,3 5
Vennesla 27 29 83,0 4 29 82,0 3 29 79,0 4

Totalt 2036 2019 60,7 187 2020 59,5 134 2023 65,1 178

Fremmøtestatistikk november og desember 2007 og januar 2008

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


