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Kjære Rotaryvenner! 
 
Høsten er kommet. Det er vemodig , men 
også litt godt. De lange kveldene gir 
anledning til å ro ned og kose seg 
innendørs. Det blir mer tid til de gode 
samtalene og til å lese. Vi håper dere vil 
hygge dere med dette kvartalsbrevet. Her 
finner dere stoff fra distriktskonferansen i 
Risør og en liten rapport fra 
utvekslingsstudentene  ved Daniel Lovik,. 
Her er nytt fra klubbene, guvernørens 
tanker rundt fadderrollen og mye mer. 
 
Vi anbefaler også at dere tar en nærmere 
titt på distriktets nye hjemmeside: 
d2290.rotary.no. Her har det skjedd mye i 
det siste. 
 
Takk til alle dere som har kommet med 
bidrag! 
 
Hilsen fra guvernør Fred og distrikt trainer 
Ingrid  
______________________ 

Distriktskonferansen i 
Risør 4.-6. september 

 - Å være en del av noe større. 
 
Risør Rotaryklubb gjennomførte en 
strålende distriktskonferanse i nydelig 
høstvær. Byen viste seg fra sin beste side 
og solen skinte på både arrangører og 
deltagere, der vi forflyttet oss gjennom 
Risørs vakre gater fra Risørhuset, til 
kunstparken og kirken. Klubben viste oss 
stor gjestfrihet gjennom en hyggelig  home 
hospitality-kveld hos klubbmedlemmene 
og ved å lose oss gjennom et svært 
interessant program både lørdag og 
søndag. 
 

Hovedforedragene var både interessante 
og tankevekkende. De er forsøkt gjengitt  
her i kvartalsbrevet. 
  
Takk til Risør Rotaryklubb og gratulerer 
med vel gjennomført arrangement! 
 
__________________________________ 

John Hammond RI-presidentens 
representant 
 
RI-presidentens representant, John 
Hammond, holdt et tankevekkende og 
inspirerende foredrag om de utfordringene 
verden står overfor og hva vi som 
Rotarianere kan bidra med. 
 
Befolkningsvekst, klimaforandring, 
vannmangel og sult gjør at mange 
mennesker lider, noe som fører til 
forflytning av store folkegrupper, noe som 
igjen gir en ustabil verden. Men ”Rotary 
can make a difference” – Rotary kan bidra 

til å avhjelpe problemene. Vi har 
Rotarianere spredt over hele verden. De 
er på de stedene katastrofer skjer og kan 
gå til aksjon fort. 
 
Det er viktig å gi bærekarftig hjelp. Rent 
vann, hjelp til å lære å lese og skrive  - 
opplæring bidrar til forståelse. 
 



Sykehus og skoler bygges men ødelegges 
til stadighet av krig og ufred. Rotary har 
tatt konsekvensen av dette og tenkt 
annerledes. Det finnes nå ”Mercy-ships” -  
sykehusskip, som ligger for anker utenfor 
Afrikas kyst, bemannet med frivillige 
helsepersonell.  Oppstår det farlige 
situasjoner kan de forlate området med 
utstyret inntakt og fortsette arbeidet i 
roligere farvann.   
 
Det er opprettet bedrifter som lokalt lager 
kunstige armer og ben til en pris av 70 kr 
og camper som gir blinde synet tilbake for 
20 kr. 
 
Rotary har også et viktig langsiktig 
fredsarbeid gjennom World Peace 
Scholarship.  Dette er et 2-årig stipend 
som hvert år gir 60 –70 studenter en 
mastergrad på et av syv utvalgt universitet. 
De som har fått denne utdanningen har 
alle gått raskt inn i viktige fredsbevarende 
oppdrag i sine hjemland. 
 
Rotary er en av verdens mest 
innflydelsesrike organisasjoner, og det var 
ikke tilfeldig at Linda og Bill Gates valgte 
Rotary som sin samareidspartner i det 
enorme Polio pluss-engasjemenet de har. 
Bekjempelsen av polio fører til en bedret 
hverdag for millioner av mennesker og er i 
tillegg et svært godt omdømmeprosjekt for 
Rotary. 
 
Gjennom bedre helse og reduksjon av 
barnedødelighet vil foreldre i utsatte deler 
av verden få færre barn, fordi de vet at 
sjansen for at de skal vokse opp er stor. 
Dermed vil også veksten i verdens folketall 
bremses. 
 
Vi blir gamle og rekrutteringen i Rotary er 
for dårlig. Konsekvensen  kan bli at 
organisasjonen dør ut med oss. Johns 
erfaring er imidlertid at unge mennesker 
like mye som oss eldre vil hjelpe, men de 
vil gjøre det på sin egen måte. Løsningen 
på dette kan være å opprett nye klubber 
istedenfor å streve med å rekruttere yngre 
menneskertil klubber med høy gjennom-
snittsalder. Han oppfordrer ossogså  til å 
invitere mennesker vi kjenner til våre 
møter. Ingen har til nå blitt støtt av en slik 

invitasjon. Det er vår oppgave å erstatte 
oss selv i organisasjonen før vi dør! 
 
Hans avsluttende kommentar var: 
We are at the current leaders of society. If 
we fail our children and grandchildren will 
pay  a terrible price. John Kenny is true: 
The future of Rotary is in your hands. 
 
__________________________________ 

En liten åpen by 
Professor Victor Normann 
 
 

 
Foto Svein Aanestad 
 
Victor Normann holdt et inspirerende 
foredrag der han viste hvordan samfunnet 
til alle tider har utviklet seg gjennom 
innvandring av mennesker og ideer. 
Mange store ”nordmenn” har foreldre eller 
besteforelder fra andre land, for eksempel 
Ibsen. 
 
I Norge er det i dag 7%av innbyggerne 
som har en ikke-norsk bakgrunn. Tallet vil 
øke til 15-20%, og dette er et tema vi ikke 
diskuterer. Er det fordi vi er redde for å 
gjøre det? Og er immigranter fra ikke-
vestlige land er en ressurs eller en utgift? 
 
Normanns påstand er at immigranter er en 
ressurs, og han demonstrerte dette 
gjennom å vise til en rekke personer som 
har hatt suksess og bidratt til utvikling. 
Senest Melodi Grand Prix-vinner 
Alexander Rybakk 



 
Gjennom eksempler viste han også at 
Norges største økonomiske ressurs ikke er 
oljen, men arbeidsstokken. Det er bare det 
at den ikke er stor nok til å møte 
fremtidens behov. Vi trenger nye hender 
og nye hoder. Så hvorfor ikke gi de nye 
nordmenn arbeid? Da vil vi både tjene 
penger og få ny kompetanse. Ikke la 
flyktninger og asylsøkere  sitte for lenge 
uvirksomme på asylmottak. Det er bedre 
økonomi i å gi dem et arbeid. 
 
Ikke-vestlige immigranter er ikke som oss, 
de har ny kompetanse og erfaringer som 
er verdifulle for samfunnet vårt. Det viser 
seg at arbeidsplasser med innvandrere får 
et tilskudd som gir  ekstra verdi. Vi blir 
gamle i Norge. Vi er for mange over 60 år 
og for få til å ta seg av oss. (… og gi oss 
rødvin på sykehjemmet!)  
 
Normann stilte et retorisk spørsmål: ”Hvor 
mange nye tanker er det vi tenker etter at 
vi har fylt 60 år?” – og svarte selv: ”Ikke 
mange…” Når det gjelder matematikk 
fungerer hjerne vår best når vi er 16 år. 
Dette betyr at vårt behov for nye impulser 
er enormt. Ulikheter tilfører ny verdi og nye 
impulser. Altså må vi få inn flere nye unge 
mennesker til landet vårt. 
 
Foredragsholderen hadde et 20 års 
perspektiv på sine synspunkter. Han 
refererte til president Barak Obama : ”We 
can make a change!” Dette slagordet har 
brakt håp tilbake til amerikanerne. Viktig! 
 
Normann tok deretter opp misforholdet 
mellom hvor vi trenger å bosette 
immigranter, som er ute i de små 
kommunene, og hvor de faktisk velger å 
bo, som for en stor del er Oslo.  
 
Deretter stilte han spørsmålet: Er byen 
Risør attraktiv for innvandrere? Samtidig   
viste  han hvor sterkt påvirker utviklingen 
av Risør har vært fra utlandet: Havnen og 
byen ble bygget av nederlendere på 1500-
tallet, industrien ble etablert av østerrikere, 
”Solsiden” ble laget for en tyske familie 
osv. 
 
Normann advarte mot å bagatellisere 
problemer og fordommer, og han advarte 

mot å generalisere. Eldre mennesker som 
er redde for innvandrere generelt, elsker 
sine utenlandske sykepleiere. Dem 
kjenner de som enkeltmennesker. Flere 
burde få sjansen til å bli kjent på denne 
måten. Det burde vært mulig å låne en 
innvandre,r slik vi låner bøker på 
biblioteket! 
 
I sin ungdom opplevde Normann at mange 
av hans venner ikke fikk lov til å gå på kino 
fordi det ble ansette som syndig. 
Parallellen til noen av dagens strenge 
muslimer var klar.  
 
Det er viktig at alle følger samfunnets 
spilleregler. Det gjelder også 
innvandrerne. Men de må også få lov til å 
ha sine meninger. Det må være en 
ballanse i dette, påpeker han.På spørsmål 
fra salen, fra tilhørere som var skeptiske til 
at en stor innvandrergruppe skulle  kunne 
forandre samfunnet, og kanskje også  
lovene våre, svarte han at vi må akseptere 
at samfunnet er i endring. Han mener at 
mange problemer vi hører om i Oslo er 
skapt av media, og hevdet at det har vært 
motsetninger mellom innbyggergrupper i 
Oslo tidligere også.  
Avslutningsvis presiserte han at det vi 
trenger er dialog mellom mennesker – at vi 
arbeider sammen og at vi går inn i Rotary! 
 
__________________________________ 
 
 

Å være en del av noe større! 
(Et dukkehjem -  i Kina) 
 
Agnete Håland, Skuespiller, leder av 
Norsk skuespillerforbund og leder av 
den internasjonale føderasjonen av 
skuespillere. 
 
Ibsen er verdens nest mest spilte 
dramatiker. Bare Shakespear er mer 
benyttet, men Ibsen er den mest spilte 
dramatiker i Europa. Norske myndigheter 
benytter denne kjensgjerningen som en 
døråpner til andre land, og bidro til at Et 
dukkehjem ble satt opp i Kina i 1998  og i 
2006. Agnete Håland spilte hovedrollen, 
Nora, med et kinesisk ensemble. 



 
Ibsen står sterkt i Kina. Han introduserte 
for dem en ny måte å skrive dramatikk på. 
På midten av 1930-tallet ble Et dukkehjem 
spilt en rekke steder, og det førte til 
strenge politiske reaksjoner. Skuespillere 
ble arrestert! Årsaken var at Nora ble 
ansett som modig, og det at hun forlater 
hjemmet ble sett på som styrke. Det var 
ikke politisk korrekt. 
 
Agnete Håland forklarte fenomenet 
”Beijing opera”, som ikke er en fysisk 
opera, men en tradisjonell måte å spille 
skuespill på.  Det er svært forutsigbart og 
spekket med symboler, og det er dette 
som var spillesettet i gruppen hun skulle 
samarbeide med. Å sette opp Et 
dukkehjem, med en europeisk skuespiller 
(der Agnete ble utlendingen, som Victor 
Normann beskrev tidligere, hun som luktet 
vondt fordi hun drakk kumelk), var en 
utfordring for alle. Hvilke tidsepoke skulle 
stykket legges til, hvilke klær skulle brukes 
og hva vil det si å være en nordmann?  
 
Kineserne var trofaste mot Ibsen og det 
som er bra i vesten. Men de hadde også 
strenge regler som måtte følges. 
Skuespillere får ikke berøre hverandre på 
scenen, ikke engang når de spiller et 
ektepar, noe som er en utfordring for en 
skuespiller fra vesten. Isteden bruker 
kineserne symboler som alle forstår. 
 
I kinesisk kultur må du gi en gave for å 
oppnå noe. Du må gi for å få. Dette 
oppfattes ikke som korrupsjon, men 
relasjonsbygging. I Norge gir vi hverandre 
gaver av lik verdi. Slik er det ikke i Kina.  I 
Kina er det dessuten fatalt å miste ansikt. 
Vi opplever det ikke på sammen måte. 
Agnete Håland opplevde likevel at den 
største forskjellen mellom hennes måte å 
spille på og kinesernes, var at hun til 
stadighet spurt ”hvorfo?r”. Det ville aldri en 
kineser gjøre. Nordmenn vil at alt skal 
være logisk. Det trenger ikke kineserne. 
 
Oppsetningen i 1999 ble en stor suksess. 
Det ble et samspill som fungerte godt og 
stykket fikk strålende kritikker. Men før det 
ble vist for publikum, kom myndighetene 
på inspeksjon for å forsikre seg om at 
stykket ikke inneholdt systemkritikk. 

Stykket ble godkjent, mye fordi handlingen 
ble lagt til 1930-tallet og dermed ble 
”ufarlig” for det sittende regimet. 
 
I 2005 kom Agnete Håland tilbake til Kina.  
Skuespillet ble tatt opp av fjernsynet og 
vist for 800 millioner mennesker. 
Skuespillerne var ikke vant til å få noen 
kompenasjon for dette. Agnethe Håland 
grep tak i problemstillingen og forholdene 
er nå mye bedre. 
 
Agnete Håland mener at når du blir kjent 
med Kina må du elske både landet og 
folket . Et særpreg for folket er at de viser 
sine eldre en voldsom respekt. Agnete 
opplevde at hennes mor, som hadde 
besøkt henne under prøvene og på den 
måten blitt kjent med hennes kinesiske 
kolleger, døde på premieredagen. Agnete 
ville ikke at noen skulle få vite dette. Men 
etter at stykket var ferdig spilt gikk 
produsenten ut på scenen og fortalte det til 
publikum. I det samme gikk sikringen og 
hele teateret ble mørklagt, - en veldig 
symbolsk hendelse. 
 
Agnete Håland opplevde at kineserne 
viste henne en enorm respekt og 
konkluderte med at det er godt å være 
liten i et slikt samfunn. 
 

REACH ONE, KEEP ONE. 
DG Fred Scwabe Hansen 
 
Rotarys slagord for medlemsutvikling 
understreker den tosidige jobben i 
klubbenes arbeid med medlemsutvikling: 
 

• rekrutter nye medlemmer 
• beholde de medlemmer vi har 

 
For å utvikle oss som organisasjon må vi 
lykkes med begge disse oppgavene. 
 
Nå skal vi ikke fortvile om vi ikke beholder 
alle medlemmer. Noen slutter pga alder 
eller død, eller flytter fra området – det er 
ikke noe vi kan gjøre med det. Men noen 
slutter fordi de har mistet interessen eller – 
enda verre – aldri har fått skikkelig inngrep 
i klubben og forsvinner uten mange ord 
etter et år eller to. Disse medlemmene 



representerer våre nederlag. Vår oppgave 
som Rotaryvenner er å motvirke faren for 
nederlag. Det er klubbledelsens ansvar 
gjennom tilrettelegging av møtene å skape 
et kameratskap som binder medlemmene 
sammen i klubben.  Det er også hvert 
enkelt medlems ansvar. Ved å møte nye 
medlemmer med inkluderende åpenhet og 
gjennom oppfølging kan vi sikre at alle 
Rotaryvenner forblir Rotaryvenner. 
 
Et viktig virkemiddel i KEEP er 
fadderordningen. Hver av oss bør ta 
ansvar gjennom fadderskap. Det å være 
fadder handler ikke bare om å foreslå 
(REACH) et potensielt medlem til klubben 
og følge opp til opptak. Det gjelder også i 
de første videre årene av et medlemskap. 
Vi vet at en fadder i kirken har ansvar fra 
dåp til konfirmasjon. Slik bør det også 
være i Rotary. Det er etter opptak at den 
viktigste delen av fadderskapet ligger: å få 
det nye medlemmet til å bli en del av 
klubben: 
 

• Hjelpe det nye medlem til å 
etablere kontakt med klubbens 
øvrige medlemmer 

• Sørge for at et nytt medlem 
kommer på alle møtene, gjerne 
gjennom å avtale å møtes 

• Sikre at det nye medlemmet 
involveres i klubbens aktiviteter. En 
god måte er å ta et nytt medlem 
med i fadderens komité. 

• Bidra til det nye medlems Rotary 
opplæring – fra egen kunnskap 
eller ved å involvere andre 
kunnskapsrike medlemmer. 

• Registrere manglende fremmøte. 
Dette er en varsellampe – ta 
kontakt om den du er fadder for 
slutter å komme på møtene. 

 
Slagordet skal leses som (EVERY 
ROTARIAN) REACH ONE, KEEP ONE. 
Om vi ikke er fadder gjennom 
forslag/opptak kan vi delta ved å supplere 
de opprinnelige faddere (det er som kjent 
mer enn en fadder i forbindelse med dåp). 
 
Det individuelle ansvaret gjelder også 
REACH. Hver rotarianer bør ta initiativ til å 
invitere potensielle medlemmer til 
klubbens møter. OG – når vi ser at det er 

gjester til stede, REACH gjennom å ta 
kontakt og gjøre vårt til at gjesten føler seg 
velkommen, Jo flere som REACH til et 
potensielt medlem, jo større er 
sannsynligheten for at gjesten gjerne vil bli 
medlem. 
 
En tilleggsbonus: nye medlemmer 
representerer i sin tur nye muligheter til å 
REACH. 
Sannsynligheten er stor for at et nytt 
medlem bringer med seg et nytt nettverk. 
De bør oppfordres til å trekke andre fra 
dette nettverket inn i klubben gjennom å 
foreslå nye medlemmer. Det er bare 
gjennom å gjøre våre sirkler større at vi 
kan kontinuerlig fornye oss. Rotaryvenner: 
REACH ONE, KEEP ONE. Rotarys 
fremtid ligger i dine hender. 
 
Fred Schwabe-Hansen 
_________________________________ 

GSE 2010 – Knut Børge Knutsen 

"Rotary er "Service Above Self", Rotary er 
å gjøre noe for andre, Rotary er en 
internasjonal yrkesrelatert 
serviceorganisasjon, Rotary jobber for 
forståelse og fred mellom landene!  En av 
hovedoppgavene i Rotary er 
internasjonale prosjekter som tar for seg et 
eller flere elementer i det ovenstående.  

GSE (Group Study Exchange) er 
utveksling av unge yrkesaktive mennesker 
som gis mulighet til å studere egne yrker i 
et annet land. I tillegg rettes fokus 
mot landets egenart, sosiale forhold, 
mellom-menneskelige relasjoner og mye 
annet som gir mening i henhold til Rotarys 
formål. Med andre ord er GSE et prosjekt 
som er midt i blinken og favner veldig 
mange gode sider av Rotary. 

 
 4 - 5 unge mennesker  sendes ut på en 
studietur med 4 - 5 ukers varighet til et 
annet land, og det med liten eller ingen 
egen økonomisk belastning. Vi tar imot en 
tilsvarende gruppe. Dermed er våre 
klubber med på å få innblikk i forhold som 
angår angjeldende land. Dette skjer både 
ved samvær, og ved tilrettelegging av 
gruppens opphold hos oss. Klubb-



medlemmene får anledning til å knytte 
kontakter og vennskap over 
landegrensene som både kan vare lenge 
og utvikle seg til svært verdifulle tilskudd i 
livet.  

En klubb i vårt distrikt skal dessuten sende 
ut (uten kostnad) en rotarianer som 
reiseleder for GSE-teamet. Denne 
oppgaven er også en rik anledning for 
klubben og den enkelte til å få med 
seg store opplevelser og verdifull erfaring. 
Et unikt tilbud!   
Vi må få disse tingene på plass i veldig 
nær framtid. De mottagende klubber i 
2290 har fått informasjon i begynnelsen av 
Rotaryåret og har utnevnt en kontakt hver 
for GSE. Klubbene er Sande, Stokke, 
Porsgrunn, Nedenes og Lyngdal.  
Nå ber vi innstendig om at alle er med på 
å finne en godt egnet gruppeleder.  
Vårens utflukt går til Michigan USA. Et 
spennende område av et fantastisk 
kontinent. Turen går i tiden 13. mai til 12. 
juni 2010. Ikke vent, ”toget” går nå!  
Lederen får en mulighet som bare kommer 
en gang i livet ! Derfor, se om du eller en i 
klubben vil gripe denne sjansen.  
  
Videre vil jeg be spesielt om at vi ser oss 
om etter teammedlemmer. 
Det skal være unge mennesker mellom 25 
og 40 år som ikke er, eller har tilknytning til 
Rotary. Du og klubben din kan være den 
som lar en venn eller bekjent få være med 
på dette uten at det koster penger. Nå må 
vi få til en rask reaksjon. Vi skal altså ha 
tak i en leder og fire deltagere til denne 
turen.  Bruk anledningen til å vokse på 
dette prosjektet. Resultatene vil bli større 
enn innsatsen ! Det er dette som er så fint 
i Rotary ! Sjekk linken: 
http://www.clubrunner.ca/dprg/dxhome/_h
ome.aspx?did=6290 
Knut Børge Knutsen kan kontaktes på 
kbk@start.no el 922 99 700, heledøgnet! 
 
__________________________________ 
 

Reisetips – Zürich 
Fra Anne-Grethe og Svein Aanestad 

 
Et lite tips til rotarianere som måtte 
befinne seg i en situasjon der det er 
flere timer til rådighet mellom to fly på 
Zürich flyplass: på samme vis som på 
Gardermoen er det jernbanestasjon i 
terminalbygget. Og her går togene i ett 
sett. Bare i løpet av få minutter er man 
på sentralbanestasjonen. Dette 
benyttet vi oss av for noen år siden på 
vei til Barcelona. Vi ruslet rundt i den 
utrolig vakre og eksotiske gamlebyen, 
spiste godt på en koselig liten 
restaurant, før det var tid for hoppe på 
toget igjen med kurs for flyplassen.  
For bare få uker siden var vi i samme 
situasjon. Vi tok igjen toget inn til 
sentrum, men denne gangen praiet vi 
en taxi og ba sjåføren ta oss til 
Witikonerstrasse nummer 15. Det er 
nemlig adressen til Rotarys kontor for 
Europa og Afrika. og her holder de 
blide og alltid like hjelpsomme damene 
til. De lytter tålmodig til hva rotarianere 
har å spørre om på telefonen, og 
svarer, alltid like forekommende, 
på mailer som kommer fra fjern og 
nær. Det er særlig to av dem vi har hatt 
befatning med, begge fra vårt 
naboland i øst, nemlig Gudrun Kajblad 
og Helena Tengblad. Gudrun var 
dessverre bortreist på ferie (hun var på 
plass på Sonemøtet i Waszawa), men 
vi ble hjertelig mottatt av en 
høygravid Helena, som ga seg tid til å 
vise oss rundt og presentere oss for 
noen av de andre som jobbet der. Vi 
hadde sett for oss et svært 
kontorkompleks med et yrende liv av 
travle kontorister. I stedet ble vi møtt 



av et heller beskjedent og rolig 
kontorlandskap der 
stressfaktoren virket påtagelig 
lav. Interessant å oppleve hvordan det 
var i virkeligheten. Man danner seg 
gjerne et bilde, og som regel arter 
virkeligheten seg ganske anderledes!  
Helena forklarte oss hvordan vi kunne 
ta trikken tilbake til sentrum, og vi fikk 
også denne gangen tid til et bedre 
måltid i Gamlebyen. Alt i alt med en 
følelse av en bedre og mer meningsfylt 
utnyttelse av ventetiden enn bare å 
sitte på flyplassen!"  
 
 
 
 
__________________________________ 

Nytt fra klubbene 
 
Fra Arendal  Rotaryklubb 
 - Sigurd Leedal- 
 
Arendal Rotary har i mange år hatt en 
hyggelig tradisjon i oktober. Peisaften 
hjemme hos vårt medlem og past 
president Per Michael Danielsen. 
 
Oktober kan være regnfull og grå her på 
Sørlandskysten. Da er det godt å ha noe å 
glede seg til. Oppslutningen om dette 
arrangementet er da også et av 
medlemsmøtene som har aller størst 
oppslutning i klubben. Den 22.oktober var 
25 medlemmer samlet til  peiskos, 
spekemat og noe godt i store og små 
glass. Praten gikk livlig rundt bordet og de 
gode historiene og latteren satt løst.  
I tråd med Rotarys tradisjon var det også 
et viktig tema som ble behandlet. 
Hjelpesendinger til Litauen er  planlagt av 
tidligere distriktsguvenør Edrun Olaissen 
og past president Jan Lunde orienterte og 
oppfordret medlemmene til å skaffe varmt 
sengetøy, pledd og ikke minst klær til barn 
og ungdom. 
 
Stor var overraskelsen for Jan Lunde da 
visepresident i klubben ,Sigurd Ledaal, 
kunne overrekke ham utmerkelsen ”Paul 
Harris” .Han fikk utmerkelsen for sin 

innsats for klubben og spesielt hans 
engasjement for å bygge opp klubbens 
arkiv og ta vare på historien. 
 
 
 
Fra Jan-Henrik Christensen - Porsgrunn 
Rotary 
Utdeling av Paul Harris  26.okt..  
 

 
 
Fra venstre Jan-Henrik Christiansen, PDG 
Laila Lerum, Per K Kongsgaarden, 
president Ellen Ditlefsen, Sigurd 
Kokkersvold 
 
__________________________________ 
 
Fra Sem Rotaryklubb 
– Ingeborg Tveter Thoresen- 
 
Professor Ole O. Moen om president 
Barack Obama på Sem Rotarys 
Intercitymøte 
 
Torsdag 29. oktober innbød Sem 
Rotaryklubb rotaryklubbene i nærområdet 
til en toppaktuell foredragskveld med USA-
spesialisten professor Ole O. Moen. Han 
har kalt sitt foredrag: ”Verdens tøffeste 
jobb. USAs president i lys av Barack 
Obama”.   
Årets president i Sem Rotary, Ingeborg 
Tveter Thoresen, kan fortelle at dette var 
avtalt før Nobelkomiteens avgjørelse om å 
tildele president Barack Obama årets 
fredspris ble kjent. ”Temaet er blitt mer 
aktuelt enn vi i klubben kunne forestille 
oss,” sier Tveter Thoresen, som er glad for 
å ha kapret den meget etterspurte 
professoren. 
 



Det ble en flott kveld med et frammøte på 
ca 200  fra sju åtte klubber i Tønsberg og 
omegn. Et flott foredrag og anledning til å 
kjøpe hans flunkende nye bøker om USA, 
annerledeslandet, og USAs presidenter fra 
George Washington til Barack Obama. En 
anledning til  å få innsiktsfull bakgrunn for 
årets Nobelprisvinner, samt dagens USA- 
politikk.  

  
__________________________________ 

 

Hva opplever utvekslings-
studentene våre? 

- Vi har spurt Daniel Lovik 

 
 
Ever since I was young, the thought of 
being an exchange student has been an 
exciting prospect. Part of me thought that 
it would be easy because all I had to do 

was go to a foreign country and have fun 
while living life. Things have been more 
difficult then I originally imagined, but I and 
the other exchange students have gotten 
to do some very fascinating activities that 
have brightened our spirits.  
      Not long after I arrived in Norway, a 
district conference was held in Risør 
where all 9-exchange students in District 
2290 were in attendance. The event was 
exciting with the most significant part 
being marked by our stay on a 100yr old 
sailboat. Above and below the deck of the 
originally restored boat, there was nautical 
equipment that made my imagination soar 
as to what adventures could be attempted 
on the high seas. The others and I lived 
our sailing dreams the next day when, with 
the help of the ship caption, we sailed the 
Risør II around the fjords of the White City.  
     Our next Rotary group event was a 5-
day language course held at the 
Sundvolden hotel. The purpose of the 
course was to facilitate the learning of 
Norwegian for us students. The students 
that attended had a fantastic time living in 
the luxurious hotel for 5-days. While we 
learned the Norwegian language during 
the day we had good bonding time in the 
evenings. We learned Norwegian and just 
as importantly we built strong relationships 
with the others from the different parts of 
the world.  
     Not too long after the language course, 
the students from D- 2290 were invited to 
stay in Kragerø for the weekend by the 
Inner-Wheel club. We stayed in a historical 
farmhouse Friday and Saturday night and 
Saturday afternoon we had the opportunity 
to take a ferry to Jomfruland and see the 
spectacular view from the older lighthouse. 
The island was magical and spending time 
with the other students is always pleasant. 
The weekend was an especially good 
window into older Norwegian culture, and 
all the students made many good 
memories.  
     The last event that has taken place was 
the District Conference in Gjøvik. All the 
exchange students from across Norway 
were there. In Gjøvik we went ice-skating 
in Fjellhallen - the ice hockey rink that was 
used in the ’94 Olympics, we organized 
interesting presentations about our 
respective countries, and in Lillehammer 



we spent an enchanting afternoon in the 
Hunderfossen children’s amusement park. 
All the Rotary organized events that have 
taken place have provided us with good 
experiences and positive memories. 
     I know that I and all the other students 
are greatly enjoying ourselves as we are 
here soaking up Norwegian culture. We 
have already gotten to see and do a lot but 
I’m sure as we experience more our time 
here will continue to become more 
valuable by the many warm memories that 
are created. 
 
__________________________________     

SEMINAR 2009/2010 
Rotary foundation (TRF) 
Edrund Olaisen og Svein Aanestad vil 
gjennomføre tre TRF-seminar i distriktet i 
løpet av vinteren: 
10. nov. 2009 Grenland 
  2. des. 2009 Tønsberg 
26. jan.  2010 Kristiansand 
Sted og klokkeslett vil bli kunngjort direkte 
til klubbene. Seminarene vil fokusere på 
hvilke ordninger vi har, hva de kan brukes 
til og hvordan vi går frem for å søke midler 
og skaffe partnere. 

 
Medlemsskapsutvikling 
Sted og tidspunkt vil bli kunngjort etter jul. 
 
__________________________________ 
 
 

Oppmøtestatisikk pr 30. september 
2009 

Rotary 
Medlemmer 

30. juni Møte- 
klubb Totalt Prosent 

Arendal 56 30,0 
Borre 21 76,0 
Brevik 52 44,4 
Bø 32 59,8 
Farsund 44 48,8 
Flekkefjord 51 56,0 
Færder 40 67,1 
Gimsøy 44 46,0 
Grenland 25 54,0 
Grimstad 64 44,1 
Grøm 40 58,0 
Holmestrand 42 47,6 
Horten 29 67,0 
Jarlsberg 54 45,0 
Kongsgaard 35 62,1 
Kragerø 41 47,2 
Kristiansand 78 50,5 
Kristiansand Vest 39 59,8 
Kristiansand Øst 45 50,5 
Langesund 38 71,1 
Larvik 57 46,7 
Larvik Øst 44 56,0 
Lillesand 37 51,0 
Lyngdal 26 58,0 
Lågendalen 26 65,0 
Mandal 71 57,0 
Nedenes 52 48,8 
Notodden 41 48,4 
Nøtterøy 59 56,5 
Porsgrunn 69 48,8 
Re 26 48,0 
Risør 62 36,6 
Sande 34 51,0 
Sandefjord 52 43,7 
Sandefjord Øst 51 47,5 
Sem 56 56,0 
Skien 43 60,5 
Skien Vest 44 0,0 
Stavern 32 75,0 
Stokke 49 73,0 
Svelvik 43 64,9 
Tvedestrand 31 77,6 
Tønsberg 71 63,3 
Ulefoss 30 43,0 
Vennesla 29 76,0 

Totalt 2005 55,4 




