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Time to Share
TAKK!
Rotaryåret går mot slutten.
Distriktsguvernøren har hatt et kjempefint og interessant år. Det har vært et stort
privilegium å få sitte i førersetet i D 2290 og dreie rotaryhjulet videre ute i klubbene,
i egen klubb, i D 2290, i multidistriktet NORFO sine arrangement foruten å få oppleve
samhørigheten i Rotary over store deler av verden.

TAKK og god klem til Kjell som en aktiv og trofast ledsager
gjennom hele guvernøråret.

Nr. 3 - Juni 2008

TAKK til PORSGRUNN ROTARY som foreslo meg til
guvernørvervet. Takk til hvert klubbmedlem for støtte, tiltro og
oppmuntring. Dere har klart å  øke medlemstallet fra 60 til 70
i år med mange unge, flotte medlemmer. Bravo! Takk for Paul
Harris Fellow som dere ga meg!

TAKK til alle i DISTRIKTSORGANISASJONEN!
Vi har fått til god kontakt oss imellom og overføring av Rotary
kunnskap. Takk for stort  engasjement og stor arbeidsinnsats!
Dere har vært sikkerhetsnettet som har gjort det mulig for meg
og presidentene å utføre jobben!

TAKK til alle de 46 PRESIDENTENE!
Jeg føler at jeg er blitt godt kjent med mange av dere. Takk for utviklende samvær på PETS,
på Distriktskonferansen, for alle de godt forberedte guvernørbesøkene, for jubileumsfeiring i
Kragerø, Flekkefjord, Sandefjord Øst og Stokke RK og ikke minst for Midtvegssamlingen i
januar hvor vi lærte mye av å dele med hverandre under årets flotte motto; ROTARY
SHARES! Det var moro å se knoppskytingen etterpå!

Takk til RYLA-ansvarlig Ragnhild for RYLA 2008 som ble en
suksess og til GSE-chair Børge for vellykka inn og ut GSE-
team! TAKK til Rotaract-ansvarlig Niels Jørgen og for arbeid
med mentorordningen til Erling og ikke minst til  Stein,
ansvarlig for ungdomsutvekslingen.
En spesiell TAKK til AG-ene; Ingrid, Heidi, Svein Erik,
Brian, Ivar og Tore.Dere sørger for limet i organisasjonen ved
å serve klubbene deres undervegs med kunnskap og strukturer.
Og TAKK til distriktstrener Mette for fin utført jobb på PETS.

Dere har fått 52 ukebrev i år og tre magasiner; Time To Share!
TAKK til redaktør Bjørg Karin for fine blader som inspirerer
og informerer,- alt for å spre god praksis!

TAKK til DISTRIKTSRÅDET for gode råd undervegs.
Lørdag 28.6 har vi vårt siste Distriktsrådsmøte og samme kveld
er det Guvernørskifte på Mule Varde i Porsgrunn. Da overleverer
jeg stafettpinnen til Per Filseth fra Nedenes RK.Kjekt å få
overlevere guvernørkjedet til en slik dynamisk og arbeidssom
etterfølger! Vi vet at DG Per vil føre det påbegynte arbeidet
videre og jeg håper at Per opplever samme entusiasme og
ryddighet ute i organisasjonen slik jeg har gjort. Jeg skal få
lede Medlemskapsutviklingen i hans år og blir med videre i
Distriktsorganisasjonen.

TAKK for at dere alle delte av deres kompetanse, ressurser,
omtanke og tid til Rotarys beste!

Visst har aktiviteten vært stor. Mange kjørte km i Bobla mi. Sene kvelder. Tøffe PwC-
jobbdager neste dag. Mange timer foran PC-en om kveldene og i helgene, men du så
givende!!! Takk for all oppmuntring og oppbacking undervegs. Jeg kjenner stor
takknemlighet til dere alle!

Spesiell TAKK til Distriktssekretæren Jan Henrik og til
Distriktskasserer Sigurd for en fenomenal jobb for D 2290!
Tjenestevillighet, orden, punktlighet og jovialitet preger dere.
Det har vært en fornøyelse å samarbeide med dere.
Stor TAKK til Distriktskonferansens formann Torkel, som
med alle sine hjelpere fikk konferansen så vel i havn! Det ble
en herlig opplevelse på alle måter!
TAKK til DICO Per Magne for god IKT-hjelp til alle klubbene
og til oss i distriktet!
TAKK til TRF-ansvarlig Edrund, vår ivrige flittig-lise som
hjelper oss å forstå viktigheten av fondet og Rotarys ideologi!
TAKK til Medlemsansvarlig Egil for kjempejobb samtidig
som du har vært formann i NORFO i år. Lurte jeg på noe, så
var det lett å ta telefonen til deg.
TAKK til Servicekomiteformann Svein som inspirerer oss
via sin frivillige, internasjonale innsats og viser hjelpsomhet i
alle ledd.
TAKK til Aktivitesfondets leder Jan for gode ord undervegs
og ryddig forvaltning av fondet. Med ønske om en god sommerferie

TAKK for meg!
Rotary Shares fra DG Laila



VELLYKKET GSE-BESØK TIL
D 1520

Distriktet har nylig gjennomført et vellykket GSE-
besøk til D 1520 (i Nord-Frankrike ) Teamet besto
av lærer Rune Olsen (utsendt fra Færder RK),
brannmann Even-Thorstein Haughem (utsendt fra
Færder TRK), lektor Maria Sviland (utsendt fra
Tønsberg RK) og sosionom Ellen Rudnes (utsendt
fra Kristiansand RK). Teamleder var Rolf Heimdal,
Langesund RK.

Fra distriktets side har Knut Børge Knutsen (GSE-
ansvarlig 2290) trukket i trådene og hatt hoved-
ansvar for rekruttering og forberedelsesarbeidet,
mens det var Philippe Claye (GSE-ansvarlig ) og
Auguste Courtade (DG ) som hadde ansvaret på
fransk side.  Fra venstre: Rolf Heimdal, Rune Olsen, Ellen Rudnes,

Even-Thorstein Haughem og Maria Sviland

Teamet klar for offisielt oppdrag

Teamet forberedte seg gjennom fire kveldssamlinger før

aktiviteter. Det var et godt drillet team som forlot Sandefjord
lufthavn 08.03.08.

Gjennom de fire ukene møtte teamet en enestående vennlighet
og gjestfrihet. D 1520 omfatter et tett befolket område som
grenser opp mot Kanalen og Belgia, med i alt 46 klubber.
Vertskapet omfattet i alt 29 av klubbene, og det ble gjennomført
16 formelle presentasjoner i klubbmøter.

avreisen, hvor presentasjon ble forberedt. Rotarystoff ble også
gjennomgått, sammen med ulike team-byggende samtaler og

Slik det skal være, innebar programmet en blanding av bedrifts-
og yrkesbesøk, museer og kulturelle innslag, foruten klubb-
møter og omvisninger i både urbane og naturskjønne områder.

Minnene fra den første verdenskrig var iøyenfallende i store
deler av D 1520. Enorme krigskirkegårder hvor soldater fra alle

verdensdeler falt. Men selvsagt var spesielt de franske tapene
store. Når det fortelles som slagscener over en frontlinje på 20
km, hvor det faller 30 soldater pr. løpemeter, så høres det
uvirkelig ut men gjør et uutslettelig inntrykk. Eller historien om
skibsreder Haakon Wallem fra Bergen, som adopterer en liten
landsby på 180 innbyggere. Han finansierer rådhuset, skolen
og aldershjemmet, og landsbyen inkluderer i takknemlighet
“Bergen” i sitt navn. Landsbyen heter fortsatt Bouchavenes-
Bergen!

Noe annet som gjorde inntrykk var besøket til en ungdomsskole
i Comines. Skolen holdt til i ganske moderne bygninger og
hadde om lag 700 elever. Den sosiale situasjonen var imidlertid
slik at omlag 1/3 av elevene kun fikk ett måltid om dagen,
nemlig skolelunsjen. Da forstår man litt av de store ulikheter
som preger deler av franske forsteder, og som innebærer at
mange foreldre finansierer barna inn på private (katolske)
skoler.

Frihelgen” innebar et
hektisk besøk til
Paris, hvor museer
og kirker, by-rundtur
og middag på den
eldste restauranten i
Paris sto på pro-
grammet. I gjeste-
boken sto både
Voltaire og Roussau,
før altså GSE-teamet
inntok restauranten!

Besøk til Brygge (Belgia) ble også gjennomført. Byen kalles
for nordens Venezia og hadde en vakker bykjerne hvor
kanalene flettet seg inn.

På teamets vegne takker vi for muligheten til å være distriktes
utsendinger, og tror i ydmyket at oppdraget ble gjennomført
på en god måte. Læringsutbyttet var stort!

Rolf Heimdal og Even-Thorstein
Haughem med Eiffeltårnet i bakgrunnen.

Rolf Heimdal

Bannere overrekkes.
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GSE-team fra D 1520 på
gjenvisitt i D 2290
Ulefoss RK var vertskap ved
avslutningsmiddag

Guvernøren ble invitert til avslutningsmiddag i
Ulefoss RK, tirsdag 13. april med fårikål på
menyen!

GSE er et utvekslingsprogram for unge,
yrkesaktive mellom 25 og 40 år. Vårt team var i
D 1520 i Frankrike i mars/april.

Jeg har holdt kontakten med vår GSE-chair
Knut Børge Knudsen som tok imot teamet fra
1520 som gjester oss, dvs teamleder og 4
unge menn søndag 27. april. De har pr idag

En av deltakerne måtte reise hjem pga sykdom i familien,
så det var bare 1+3 deltakere på Ulefoss. De hadde fått
sett mye av Telemark og vært på bedriftsbesøk. Flere var
musikalske, så avslutningsdagen hadde de vært i kirken
og spilt på orgel og slagverk!

Avslutningsmiddagen ble ledet av innkommende president
Hans og kameratskapskomiteen stod for menyen!
Filmen  fra klubbens vannprosjekt i Indonesia ble vist og det
ble holdt takketaler. Teammedlemmene og leder holdt en
spennende oppsummering av oppholdet og hva de hadde

lært og delt, og ink president Hans hadde laget en takkefilm
til teamet! Guvernøren takket teamet og Ulefoss RK og
sendte med deltakerne banner til klubbene og til distrikt
1520.  Medlemmene fikk norske rotarynåler med flagg til å
ha på seg 17. mai.

GSE-teamet dro så videre til Grøm RK og til Kristiansand Vest
RK hvor 17. maifeiringen blir en spennende opplevelse!
Det var givende for meg å få del i hva slike utvekslings-
program gjør med deltakerne og med klubbene.Det
sammensveiser klubbene å skulle være vertskap og ta ansvar
for gjester!

DG Laila

Lørdag 26. april ble det vist sann idrettsglede i
Skjærgårdshallen, Langesund, hvor Rotarylekene ble
arrangert.

ROTARYLEKER
Langesund Rotaryklubb

Stor takk til Langesund RK for profesjonelt arrangement
som de ønsker skal bli årlig. Og takk til Notodden RK som
via sitt lignede arrangement har gitt inspirasjonen videre.
Dette er Rotary Shares i praksis!

DG Laila sammen med to av deltakerne

Langesund Rotary arrangerte idrettsstevne for psykisk
utviklingshemmede. Arrangørene hadde lagt vekt på at
glede ved å delta skulle stå i fokus. Målet er å bidra til
inkluderende lokalmiljø. Det var ca 30 deltakere.
Idrettslekene blet gjennomført etter regler for påmelding slik
Telemark Idrettskrets krever det.

Varaordfører i Bamble Andreas Kjær, foretok den offisielle
åpningen av lekene, før det ble flaggparade gjennom hele
Skjærgårdshallen. Stathelle musikkorps spilte og
underholdt og deltakerne og en god kontingent rotarianere
marsjerte!

Rotarypresident Espen Hoell tok seg av premieutdelingen
sammen med guvernøren.

Jeg vil takke for en stor opplevelse i Skjærgårdshallen.
Rotarylekene ble like moro for de utøvende som for
arrangørene og meg personlig.

DG Laila
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gjestet Sem, Re og Ulefoss RK og er nå i Grøm RK. Presi-
dent Ingerd Saasen Backe fra Re RK har gitt til-bakemelding

DG Laila med det franske GSE teamet

om et vellykket program, og jeg fikk nå del i hva Ulefoss RK
hadde lagt opp for deltakerne.



Et av opplæringsmøtene om TRF ble blant annet holdt på
Hotell Vic i Porsgrunn. Ifølge forhåndsannonsering om
møtene skulle det være noe generelt stoff om TRF, men
ønsket var også at deltakerne skulle gå litt dypere inn i
utfyllingen av søknad for Matching Grant og
forutsetningene der.

Det er så mange ting å ta fatt i, og vi må ha med både
Polio som er pkt 1, GSE som er viktig, få bevisstgjort
klubbene på at det må være lystbetont innbetaling, snakke
om alle de andre programmene og mulighetene vi har
innen TRF.

The Rotary Foundation - TRF

Kursleder var Edrund Olaisen som hadde fått med seg Svein
Aanestad som assistent.

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...

(Bildene er tatt av PDG Svein Aanestad. Redaktøren har satt
sammen en liten collage av engasjerte rotarianerne.)

Notodden Rotaryklubb
gir bøker i gave til aldershjem

Vi ønsker å gjøre noe positivt for lokalsamfunnet,
og en bokgave til aldersinstitusjoner i kommunen
synes vi passer godt, sier klubbens President
Berit Moe-Gumø.

Boken som har tittelen «Lesebok for deg og
meg» tar utgangspunkt i lokal historie, og mange
av beboerne på aldershjemmet vil nok kjenne seg
igjen i gamle bilder og historier.

President Berit Moe-
Gumø, Arve
Paulsen fra
Notodden kommune
og Ivar Dahl. (Foto:
Telen)

Forfatteren Ivar Dahl – selv rotarianer – leste utdrag fra sin
egen bok ved utdelingen. Tilbakemeldingen fra beboerne ved
aldershjemmet var svært positive over den uventede gaven.
Også ansatte understreket betydningen av å ha et slikt felles

leseprosjekt, som for beboerne kunne bety sosialt samvær
med lesing i grupper og diskusjoner om tidligere tider.

Ivar Brynhildsvoll
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Svelvik Rotaryklubb
Rotary I Litauen Svelvik Rotaryklubb har gjennom flere år engasjert seg sterkt i et

barnehjem i Linkauciai i Litauen.

Sammen med andre rotaryklubber I sør-øst Norge, og med god hjelp
fra det lokale næringsliv, er forholdene for barna på hjemmet sterkt
forbedret.  Tidligere hadde barna bare et ullteppe å ligge på i sengene
sine.  Nå har Rotary sørget for madrasser, sengetøy, dyner og
sengetepper til nær 100 senger.  Ikke minst har dette ført til stor
forandring av helsen til barna.  Mens de før gikk forkjølet stort sett hele
vinteren, har de det nå langt bedre.  I tillegg er både bad og kjøkken
renovert.

Hvert år de siste 7 år er det sendt over mengder av tøy til barna.
Julepresanger har det også blitt.  Da medlemmer av Svelvik Rotaryklubb
var på besøk I november 2007, var den største gleden vi hadde å kunne
overrekke to fantastisk flotte gaver fra Tømmerås Barnehage.  Som
bildene viser hadde vi med et flott bilde der alle barna i barnehagen
hadde malt hendene sine. Bildet kalte de ”Vennskapshanda” . Og enda
flottere var det at Tømmerås Barnehage hadde samlet inn hele
Kr. 12.000,- som gave til barna  (og foreldre og betjening).

Det er Rotarypresident Aase Britt Andersen og ildsjel
Tormod Lislerud som overrekker gavene til lederen
for barnehjemmet.

Svelvik Rotaryklubb
Aase Britt Andersen
President

Gimsøy Rotaryklubb
Kameratskapsaftener
Den månedlige kameratskapsaftenen på den siste tirsdagen
er et høydepunkt i Gimsøy Rotaryklubbs liv. Taler, historier,
spørrekonkurranser (med innlagte Rotaryspørsmål) samt sosialt
samvær med prat om litt av hvert står sentralt i klubbens liv.
Festkomiteen gir et vesentlig bidrag til vellykkede kamerat-
skapsaftener med utsøkt mat og drikke.

På kameratskapsaftenen i desember (som har navnet Oscars-
aften, oppkalt etter et tidligere medlem som innstiftet arrange-
mentet)  ble to av klubbens medlemmer tildelt PHF for sin
store innsats på mange plan for klubben gjennom mange år.
Ragnar Holtskog (medlem siden 1964) og Sigurd Becker
(medlem siden 1966) ble overrakt sine PHF-er av klubbens
president Tore Bakken og velfortjent hyllet av klubbens
medlemmer.

Sommeren nærmer seg
Klubben har nylig hatt et møte hvor arbeidet i de 5 komiteene
ble presentert, både hva som var gjort og hva planene er. Møtet
var engasjerende og spørrelysten var stor. Endelig opp-
summering vil bli gjort ved Rotaryårets slutt.

Og ser vi på kalenderen så går vi nå inn i innspurten, men først
skal vi arrangere et annet av klubbens årvisse arrangementer,
nemlig sommerlekene (også kalt sommerfesten) hvor det
konkurreres i 5 varierte øvelser og totalvinneren får mye heder
og sitt navn inngravert på et gammelt paraplystativ.

mindre justeringer har det vært.Klubben har innført CLP og så
langt synes vi det fungerer bra. Vi vil søke å opprettholde
kontinuiteten i komiteenes arbeid og å arbeide etter 3-årsplaner.
Programmet i år har vært variert, med interessante temaer og
svært få uteblitte foredragsholdere.

Prosjekter
Vi jobber med et internasjonalt prosjekt, støtte til et barnehjem
i Sri-Lanka, og et lokalt prosjekt, støtte til Kontaktsenteret i
Skien. Foreløpig har NORAD avslått vår søknad om å bidra til
barnehjemmet i år, men vi har anket avslaget og håper å vinne
fram.

Sigurd Becker, Tore Bakken, Thor Herman Thorsen, Ragnar
Holtskog. Thor Herman fikk Paul Harris Fellow tidligere i år.

President
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Klubbens liv
I høst flyttet klubben (sammen med de to andre klubbene i
Skien) inn i nye lokaler i Baggersgate i Skien. Lokalene har
fungert veldig bra og har skapt en intim atmosfære. Noen

Tore Bakken



Nå er de klar for det store eventyret
Det ble en flott dag for de 31 studentene Rotary sender ut fra Norge i år. Lørdag 7. juni var alle samlet i Oslo. Fra
D2290 reiser det ni studenter. Klubbene som sender ut er Arendal, Kristiansand sender to, Nedenes, Færder,
Jarlsberg, Flekkefjord, Sem og Risør.

Studentene fra vårt distrikt reiser til Australia, USA, Tyskland, Frankrike og Mexico.

Det ligger mye arbeid bak for rotarianerne som er engasjert
i ungdomsutvekslingen. Men det er en engasjert gruppe som
synes at dette er noe av det viktigste Rotary driver med. Det
var også guvernør i D2260, Johan Hovdedalens ord for
studentene på samlingen i Oslo.

Samlingen i Oslo er et orienteringsmøte for studentene som
skal reise ut. De er pliktig å delta på for å få mest mulig
informasjon før de reiser. Forsikringsordninger blir
gjennomgått, kostnader i forbindelse med utvekslingen, både
for Rotaryklubben hjemme og den klubben som tar imot i et
annet land. I og med at det ligger så mye frivillig arbeid blant

Samlingen ble holdt på
Thon Hotel Opera, Oslo.
Bakgrunnen på terrassen
er det nye operabygget.

rotarianerne er utvekslingsprogrammet i regi av Rotary regnet
å være det som koster minst sammenlignet med tilsvarende
utvekslingsprogram.

De får også informasjon om reise og billetter og ikke minst
Rotarys forventninger til dem som studenter. Det er også både
morsomt og interessant å høre på studenter som har vært ute
og nesten uten unnak sier de: ”Jeg misunner dere som skal
reise ut, jeg skulle ønske det var meg”.

Vi ønsker dem et opplevelsesrikt år.
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‘No vil æ færra te Mexico.....’
Det er det hun skal, Elise Dueholm Stensland. 17.
august setter hun seg på flyet som går via London,
Houston til Veracruz, Mexico. Elise reiser ut fra Sem
RK.

Hun ønsket seg et land hvor hun kunne lære seg et nytt
språk, men var litt skeptisk til Mexico til å begynne med.
Men både hun og familien følte at de i dag hadde fått mye
betryggende informasjon.

- Jeg gleder meg til å møte nye folk. Dette er en unik
mulighet og jeg regner med at jeg får et opplevelsesrikt og
lærerikt år, sier Elise. Elise sammen med sine foreldre. Helene Dueholm og

Frank StenslandBjørg Karin

Bjørg Karin



Bø Rotaryklubb
har  siden starten vært  ”ein klubb for kånn”  og med det har vi
hatt en god klubb.

Årets høydepunkt er Torskeaften som vi har hvert år utpå nyåret
 Det er dyktige folk vi har klubben som starter tidlig på lørdagen
med tilberedningen så vi andre kan komme til dekket bord.

Reidar i sitt rette element som torskeaften kokk.

Her er den eldre garde midt i torskemiddagen. Fra venstre
Tulla Vale, Torstein Vale, Kittil Prestholdt og Torbjørn
G Prestholdt

 Vi har Evju Bygdetun i vår midte  som skaper en  flott ramme
til selskapet, og med mange  gode historiefortellere og
skikkelige egenopplevde spøkelsehistorier på Evju har vi en
fin setting .

Ikke nok med det, vi har historiegranskere blant oss og. Torstein
Vale har gitt oss noen spennende møter om hvor Grenland lå
for 1000 år siden. Folk vestfra reiste gjennom Grenland ned til
Grenmar for Grenskekongane. Olav den hellige ble født på
Tinghaug på Gvarv eller Lendheim som det het da.

Men vi har også hjulpet Bø Gamle prestegård’s venner med
dugnad på den gamle prestegarden som  antagelig har tufter
fra 1400 tallet . Det er spennende å se og ta vare på  det
gamle vi har rett foran øynene våre. Med den informasjons-
flommen vi har nå er det lett for å bli borte.

Vårt store prosjekt sammen  med Idrettslaget om å  revitalisere
den gamle idrettsbanen med nye baner og tilbud for
ungdommen går sakte og sikkert fremover. Når dette leses
har vi akkurat kommet hjem fra en tre dagers tur til vår
vennskapsklubb i Sunne i Sverige .  Det er trivelig  å kunne
møtes slik, selv om det ikke er så eksotisk å reise til Sverige
lenger. Vi ser at den blandingen vi har av  bedriftsbesøk,
foredrag og rene hyggekvelder er en fin  møte mix for øss, og
det gir  utslag i en forsiktig økning i medlemstallet henhold til
planen. Vi jobber etter den nye CLP  men ser at vi har lett for
tenke etter den gamle modellen.

                     Stein Inge Grimsrud
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Lørdag 26. april gikk 40-årsfesten til Sandefjord Øst RK av
stabelen på Atlantic hotell i Sandefjord med forspiel i Forums
lokaler. Det var et flott program i den vakre selskapssalen på
Atlantic hvor vi var 55 stk tilstede!

I anledning jubileet var det laget et meget fint jubileumshefte
som var et glimrende eksempel på hvordan man kan hente ut
stoff fra tidligere dokumentasjoner og lage en fornyet, delikat
utgivelse. Det ble et hefte som var interessant og lettlest med
god billeddokumentasjon ved klubbens medlem fotograf Cato!
Under festmiddagen ble det chartret et nytt medlem og det ble
delt ut en Paul Harris! Glimrende tiltak som viser en dynamisk
og aktiv klubb. Vår RYLA ansvarlig Thor Asbjørn Andersen
ledet jubileumsfesten og president Anita Schumacher holdt

Sandefjord Øst  Rotaryklubb 40 år

festtalen! Det ble en hyggelig og stilig aften hvor vi danset ut i
de små timer. Kjell og jeg takker for et flott arrangement.

DG Laila



Paul Harris Fellow til DG Laila Lerum

President Jan W. Sørensen i Porsgrunn Rotary RK tildelte
DG Laila Paul Harris Fellow for sin jobb som
distriktsguvernør på presidentskiftet i klubben, mandag 16.
juni.

Presidenten sa han var imponert over Lailas engasjement og
entusiasme. Ved siden av alle oppgavene og reisene i regi av Rotary
har Laila også hatt full jobb.

- Det har vært et begivenhetsrikt år både for min mann Kjell og
meg. Han har vært med meg på en del reiser hvor jeg har
representert Rotary. Dette året har virkelig gitt meg innsyn i hva
Rotary står for og hva Rotary gjør. Det er imponerende, sa Laila da
hun takket for æresbevisningen.

Det var et fint og hyggelig arrangement med middag for
klubbmedlemmer og ledsagere.

Bak fra venstre: Kjell Meen, John Egil Myhre,
Nils Christian Øvrum, Christian Skoe Berntsen
Foran fra venstre: Ingrid Hedvig Matveyev, Andre
Kolve og Kathrine Evensen

Disse ble tatt opp 21. april 2008

Gjennomsnittsalderen
på rett vei – nedover

Porsgrunn Rotaryklubb

Det var en meget fornøyd president
som kom med ovennevnte melding
ved presidentskiftet 15. juni i
Porsgrunn Rotaryklubb. Hele 10
nye medlemmer er  kommet til i
år. To er overført fra andre klubber
og åtte er nye.

Bildet over

Bildet er fra et tidligere opptak i år.
Fra venstre: Niels Jørgen Andersen, Tore Nyheim,
presidenten Jan W. Sørensen, Per Halvorsen og
Per Solli.
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Distriktsguvernør
Laila Lerum
Langerødveien 11
3719 Skien
Mobil 952 60 986
e-post
laila.lerum@no.pwc.com

Fremmøtestatistikk mars, april, mai 2008

Mars April Mai
Rotary Totalt Møte- Ant. Totalt Møte- Ant. Totalt Møte- Ant. Møte
klubb Totalt medl % møter medl % møter medl % møter % i år
Arendal 58 56 37,4 3 56 31,7 4 56 31,7 4 39,9
Borre 26 23 58,0 3 23 74,0 4 23 0,0 0 64,2
Brevik 48 48 46,5 4 49 47,8 4 50 48,6 4 45,6
Bø 25 25 60,9 3 25 63,9 4 25 67,4 2 60,0
Farsund 37 39 61,0 3 39 50,0 4 39 36,0 3 52,5
Flekkefjord 58 57 53,0 3 59 62,0 4 59 52,0 4 51,1
Færder 40 40 53,2 4 40 57,9 5 39 64,9 4 61,9
Gimsøy 42 39 23,6 3 39 48,7 5 39 0,0 0 45,4
Grenland 28 27 37,0 3 27 54,6 5 26 46,1 4 43,6
Grimstad 62 62 66,0 4 62 64,0 4 62 62,0 3 60,5
Grøm 41 41 86,7 4 41 84,4 5 41 0,0 0 88,2
Holmestrand 46 43 75,0 3 43 68,9 4 43 0,0 0 64,1
Horten 30 29 55,0 3 25 56,0 5 25 0,0 0 49,7
Jarlsberg 58 56 76,0 3 56 63,0 5 55 61,0 4 62,7
Kongsgaard 43 43 64,4 4 42 72,7 4 43 0,0 0 72,2
Kragerø 38 39 58,0 3 38 43,0 4 38 46,7 3 52,0
Kristiansand 79 79 43,9 3 80 43,6 4 80 51,8 4 43,0
Kristiansand V 36 36 47,8 3 38 42,1 4 38 42,7 3 46,4
Kristiansand Ø 44 44 47,6 3 44 53,2 5 44 0,0 0 54,7
Kvinesdal 16 15 60,0 2 15 50,0 3 15 0,0 0 53,1
Langesund 36 36 60,9 4 36 59,4 5 36 57,0 4 59,4
Larvik 59 58 59,7 3 58 57,1 5 58 50,0 4 54,1
Larvik Øst 38 37 51,0 3 37 48,5 4 39 56,0 4 48,5
Lillesand 43 41 50,0 3 42 54,4 4 42 52,1 3 55,6
Lyngdal 29 28 72,0 3 28 80,0 4 30 67,0 4 66,2
Lågendalen 26 26 70,0 3 26 74,7 5 27 58,0 4 67,1
Mandal 69 71 52,0 3 71 55,0 4 70 58,0 3 53,9
Nedenes 44 46 61,0 3 46 59,4 5 45 55,0 3 58,2
Notodden 44 42 59,5 4 42 45,3 4 42 46,8 4 49,8
Nøtterøy 60 61 56,2 3 61 65,2 4 60 55,6 3 59,7
Porsgrunn 61 62 51,0 3 62 55,0 4 65 56,0 3 52,2
Re 25 25 62,6 3 25 74,4 5 24 53,0 3 58,6
Risør 59 62 46,3 3 61 44,6 4 61 0,0 0 51,6
Sande 31 34 55,7 3 35 52,0 5 35 53,0 4 58,8
Sandefjord 61 56 53,2 3 56 50,2 5 56 57,8 4 55,7
Sandefjord Øst 64 62 63,1 3 61 63,8 4 61 60,7 3 63,5
Sem 58 59 62,2 4 58 63,0 4 58 61,6 4 63,1
Skien 49 45 54,0 3 45 54,0 4 45 56,0 4 51,0
Skien Vest 38 39 64,1 3 39 60,5 4 39 55,6 3 53,5
Stavern 31 29 63,3 4 29 70,0 5 30 0,0 0 64,1
Stokke 54 52 86,1 3 52 88,2 4 51 72,6 4 75,7
Svelvik 38 40 55,3 4 40 0,0 0 40 0,0 0 64,7
Tvedestrand 30 29 75,2 4 29 65,4 4 29 77,4 3 72,2
Tønsberg 75 76 56,5 4 75 57,2 4 75 61,5 4 57,0
Ulefoss 32 31 58,4 3 31 59,3 4 31 77,0 4 64,5
Vennesla 27 29 72,0 3 29 77,5 4 29 79,0 3 77,2

Totalt 2036 2017 58,3 149 2015 59,2 194 2018 56,8     124         57,0

Medl
30.6.07

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
mettesaj@online.no

Jeg takker for meg og jeg takker for alle bidrag og flotte bilder. Det har vært fint at så mange klubber har
sendt meg stoff på mail. Nå skal jeg bruke deleteknappen flittig og fjerne magasinstoff for nå er det andre
oppgaver i Rotary som ligger og venter. Igjen takk for bidragene og så ønsker jeg alle en god sommer.
Bjørg Karin
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