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Kjære Rotaryvenner! 
Solen har snudd! Dagene blir litt lysere 
for hver dag, og mange steder er det 
gnistrende skiføre for første gang på 
flere år. Det er mye å glede seg over. 
 
Dette kvartalsbrevet handler mye om 
shelterbox og det fantastiske 
engasjementet distriktet har vist. Her 
kan du også lese litt om tanker 
presidenten i Grøm har gjort seg, 
Future Vision plan og nytt fra klubbene. 
Vi håper brevet kan være til hygge og 
inspirasjon. God lesing! 
Hilsen DG Fred og DT Ingrid 
 
 
SHELTERBOX – DET NYTTER!! 
 
Dersom det fortsatt er noen som tror at 
Rotarianere er en gjeng sedate herrer 
og damer som ikke er opptatt av 
omverdenen, bør de siste ukenes 
støtte fra Rotary International district 
2290 til Haiti være bevis på at vi både 
har hjerter og handler raskt: 
 

• 12. januar ble Haiti rammet av 
et kraftig jordskjelv med sentrum 
nær hovedstaden Port au Prince 

• 14. januar ankom de første 
ShelterBox Response Team 
medlemmene Haiti fra UK og 
USA 

• 15. januar skrev jeg en 
orientering til alle Presidenten 
om hva ShelterBox planla og 
jobbet med på Haiti 

• 16. januar fulgte President i 
Jarlsberg RK Britt – Wenche 
Kløvstad opp med utfordring til 

en kronerulling blant alle 
klubbene i distriktet 

• 17. januar kom de første 
ShelterBox-ene til Haiti og ble 
dels tatt i bruk som postoperativ 
avdeling for et feltsykehus og 
dels som ly for høygravide 
kvinner og kvinner med nyfødte 
barn 

 
 – Og så ble det veldig moro å være 
Guvernør i 2290! Gjennom helgen og 
de første dagene neste uke rant det 
inn med meldinger: VI ER MED! Og 
neste runde kom etter klubbmøtene – 
mange medlemsmøter høynet fra 
1.000 kroner spontant bevilget av 
Presidenten til en hel boks (6.000 kr). 
Noen klubber ga sågar to bokser – en 
klubb endog tre (+ litt til!). I alt har 42 
klubber stilt opp. 
 

 



Resultat av kronerullingen: Kr. 200.000 
passert – det betyr at distriktet har 
sørget for at minst 350 medmennesker 
i nød har fått ly mot regnet som nå 
kommer. Totalt har shelterBox nå 
sendt 8.000 bokser til Haiti – det 
tilsvarer ly for befolkningen i mange av 
våre byer! 
 
 
 

 
 
Det er ikke bare teltene som er viktige. 
I tillegg til bl.a. mye utstyr som trengs 
for at en familie skal kunne få mat og 
drikke inneholder de aktivitetspakker 
for barn.  
 

 

Se bildet av 4 år gamle Carlos som et 
par dager før har måttet amputere den 
ene leggen. Fargebok og fargestifter 
får ham til å glemme alt som er leit og 
kunne fokusere på å være skapende. 
 
Dessverre er ikke alle problemer løst 
når Haiti har fått sine behov dekket. 
Allerede mens det ble arbeidet med å 
dekke de akutte problemene på Haiti 
har det vært tre flomkatastrofer i 
forskjellige deler av verden: Kenya 
(224 bokser sendt), Egypt (224 bokser 
sendt) og Peru (200 bokser) har vært 
rammet de siste ukene. Derfor håper 
jeg at vi fortsetter å ha omtanke for 
medmennesker og at vi som klubber 
og enkeltpersoner fortsetter å støtte 
det gode arbeidet som utføres. 
Hvordan det kan støttes sees i dette 
kvartalsbrevet.  
 
 

ShelterBox  
Hvem er vi? 
ShelterBox er en frivillig internasjonal 
katastrofehjelpsorganisasjon med 
hovedoppgave å skaffe husly for 
mennesker i katastrofeområder. 
Vi leverer umiddelbart bokser med 
nødutsyr ved jordskjelv, vulkaner, 
oversvømmelser, orkaner, sykloner, 
tsunamier eller i konflikter mellom 
grupper av mennesker. Hver boks gir 
en utvidet familie på opptil 10 personer 
et telt og livreddende utstyr til 
mennesker i nød. En boks koster 6000 
kroner inkludert levering til de 
trengende. Boksene er nummerert slik 
at giveren kan spore boksen helt fram 
til mottakeren via www.shelterbox.org. 
Boksene blir levert på stedet av et 
spesialtrenet ShelterBox 
katastrofeteam i tett samarbeide med 
lokale og internasjonale 
hjelpeorganisasjoner og medlemmer 
av  et verdensomspennende nettverk 
av Rotary klubber. Siden 2001 har 
ShelterBoksene bidratt med varme og 



verdighet i over 100 katastrofer i mer 
enn 60 land. 
 
Hvordan ble ShelterBox til? 
ShelterBox ideen ble født i 1999 da 
Rotarianer Tom Henderson, en 
tidligere Royal Navy ettersøknings- og 
rednings-dykker, så en 
nyhetsreportasje om enda en 
naturkatastrofe der brød ble kastet fra 
lasteplanet på en lastebil. Han så på 
dette som en lite verdig måte å hjelpe 
andre på og spurte seg selv hvorfor 
skal man når man har mistet hjemmet 
sitt, også miste verdigheten. Han 
tenkte på seg selv og familien, og hva 
de ville ha trengt i en tilsvarende 
situasjon. Mat og medisiner har alltid 
førsteprioritet, men han så at det 
manglet et sted å bo der man kunne 
beskyttes fra vær og vind.  
 

 
Uten beskyttelse reduseres sjansen for 
å overleve drastisk. I april 2000 startet 
ShelterBox opp da Helston-Lizard 
Rotary Club i Cornwall i England 
bestemte seg for å ha det som et 
klubbprosjekt. ShelterBox er nå det 
største klubbprosjektet i Rotary. 
 
Hvordan kan du hjelpe? 
ShelterBox Norge samler inn penger til 
ShelterBox. En boks koster 6000 
kroner. 
 
ShelterBox Norge 
Kontonummer: 1503.14.02686 
Postboks 13 Slemdal 
0710 Oslo 
 
Hjemmeside: www.shelterbox.org 

Kontakt e-mail adresse: 
info@shelterbox.no 
Telefon: 47660666 
Organisasjonsnummer: 994.829.467 
 
Hver ShelterBox får et boksnummer 
som er unikt for boksen og som kan 
spores via www.shelterbox.org Når 
boksen kommer frem til en mottaker i 
et katastrofeområde vil mottakeren få 
et bevis på at boksen nå er deres 
eiendom og at ingen kan kreve den fra 
dem.  
 
ShelterBox ønsker ikke å øremerke 
bokser til spesifikke katastrofer eller 
kriseområder, men ønsker å stå fritt til 
å hjelpe hurtigst og enklest mulig der 
det trengs mest. 
 
 

Presidentsamling 
Årets presidentsamling ble gjennomført 
i Arendal 8.-9. januar. Med halvgått tid 
for presidentene er det interessant å 
høre hvordan høsten har vært, hva har 
de fått til, hva det jobbes det videre 
med osv. Det var en dedikert gruppe 
som møttes og tiden ble brukt godt.  
 
Siste time før samlingen ble avsluttet 
var dedikert presidentene selv. Seks 
av dem var invitert til å fortelle om 
gode ideer og morsomme prosjekter i 
klubbene. Her fikk vi høre om alt fra 
ølbrygging og kreative utfoldelser på 
lerret til en klubbe som årlig inviterer 
barn fra krisesenteret  på båttur. 
Mange gode ideer til å bli inspirert av. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Future vision plan (FVP) 

The Rotary Foundation mot 
et nytt århundre 1917 – 
2017 
 
Målet for The Rotary Foundation  
(TRF) er å støtte Rotary Internationals 
bestrebelser for  å nå Rotarys mål om 
verdensforståelse og fred gjennom 
lokale, nasjonale og internasjonale 
humanitære, utdannelsesmessige og 
kulturelle program:  
Doing Good in the World 
 

 
 
TRF  har fungert nesten uendret siden 
etableringen i 1917. I forbindelse med 
100-årsjubiléet har de ansvarlige 
”trusteene” satt i gang et omfattende 
og systematisk arbeid som underlag 
for endringer. Arbeidet begynte med et 
omfattende kartleggingsprogram der 
det er blitt samlet i kunnskap og ideer 
gjennom undersøkelser, intervjuer, 
fokusgrupper osv. Med dette som 
utgangspunkt er det laget en plan som 
går under navnet Future Vision Plan. 
Planen, slik den nå foreligger, 
oppdaterer TRFs mål og vil bidra til at 
TRF blir et enda mer slagkraftig, 
bærekraftig  og virkningsfullt fond. I 
praksis betyr dette at vi vil få enklere 
søknadsprosesser, kortere 
behandlingstid og et mer tidstilpasset 
fond. 
 
Det foregår nå et treårig pilotprosjekt 
der 100 av verdens ca 530 distrikter 

deltar. Ingen norske distrikt er med i 
pilotprosjektet. Planen rulles ut i sin 
helhet  i 2013, etter evaluering av 
piloten. 
 
TRF-seminarene til høsten vil ha mer 
informasjon om FVP. 

_______________________ 

STIPEND FOR UNGDOM: 
WORLD AFFAIRS SEMINAR  
26. juni til 2. juli. 
Interessefondets forretningsfører 
IPDG Per A. Filseth 
 
Rotary International, Distrikt 2290, 
Interesseforeningen har utlyst 2 
stipender for ungdom, fortrinnsvis en 
gutt og en jente,  for å delta i 
fredsseminaret World Affairs Seminar, 
Caroll University, Waukesa i Wisconsin 
USA. Søknadsfristen er 10. februar. 
Søknaden skal sendes til 
rotaryklubben i det området søkeren 
bor. Rotaryklubben sender innen 20. 
februar søknaden videre med sin 
anbefaling til forretningsfører i Distrikt 
2290, Interesseforeningen: Per A. 
Filseth, Sagåsen 4, 4825 Arendal, eller 
på epost afilseth@online.no. Har 
søkeren ikke noen kontakt med 
rotaryklubben i sitt område, eller 
mangler søknadsskjema, ring 
91625202. 
 
Stipendet dekker seminaravgift, 
opphold og reise til og fra seminaret: 
Transport fra hjemmet til flyplass, fly til 
og fra Chicago og buss fra Chicago til 
Caroll University. Rimelige flyreiser 
finnes på http://momondo.com eller 
tilsvarende. i Wisconsin og tilbake. 
Rotary støtter tiltaket og bistår med 
transporten fra Chicago til Caroll 
University. Vi gir også tilskudd til 
lommepenger på kr. 1000. Det skulle 
være mulig å finne flybillett til under 
6000 kr og seminarutgiften er USD 500 
(ca 3000 kr.) Den som får stipendet må 



selv ordne med påmelding 
(påmeldingsskjema på 
www.worldaffairsseminar.org ), 
flybillett, forsikring og pass. 
 
Søker skal være ferdig med 
videregående skole på tidspunktet for 
seminaret 26. juni til 2. juli 2010, men 
er ellers åpen for alle også de som har 
foreldre som er rotarianere. Vi stiller 
krav om gode engelskkunnskaper, 
faglig nivå i klassens øverste tredjedel 
og positiv og utadvendt karakter. I fjor 
reiste to flotte ungdommer og kom 
tilbake en stor opplevelse rikere, Linn 
Christine Flø anbefalt av Færder 
Rotary Klubb og Jonas Haugersveen 
anbefalt av Risør Rotary Klubb. 
 
 

 
(Dette er en ordning som etter all sansynlighet vil bli 
videreført neste år. 
Red.anm) 

_____________________ 

Våg å endre!  
- Roger Nilsen, president Grøm RK 
2009-2010 -   
  
Vær snill mot de dårlige. Det er de 
dårlige og middelmådige som gjør 
at de gode er gode.  
Ber du medlemmene i din klubb som er 
dårlige om å rekke opp hånden og stå 
fram får du neppe noen respons. Ikke 
om du etterspør noen middelmådige 

heller. Dersom du omformulerer og 
spør etter noen gjennomsnittlig gode 
så vil kanskje noen forsiktig og usikkert 
rekke opp en hånd. Hva er nå poenget 
ditt, Roger? 
 
Konkret: I min Rotaryklubb – Grøm RK 
– er det bare gode medlemmer. Alle er 
gode på sine områder, og de er gode 
nettopp fordi det også finnes dårlige og 
middelmådige utøvere innenfor de 
samme områdene. Det er ingen som 
har spesielt lang erfaring som 
klubbpresident. De fleste i vår klubb 
har pluss/ minus et år, mens noen er 
helt uten denne erfaringen. I så måte 
så begynner jeg, etter et godt halvår, å 
bli blant de mer erfarne.  
 
Å lede ledere. 
Det er vanskelig å få folk til å påta seg 
verv, enten det er til styre eller til å lede 
komiteer. Presidentvervet er det 
vanskeligste. For noen skyldes nok 
dette ”tidsklemma” og at man befinner 
seg i situasjoner med mye reising og 
annet presserende. Andre føler 
kanskje det at det er så mange mer 
erfarne ledere i klubben? Men, det 
tryggeste stedet å ”dumme seg ut” bør 
vel egentlig være blant klubbvenner i 
Rotary, eller oppfattes det slik at vi er 
for kritiske mot hverandre? 
Som president blir man nødt for å 
blottlegge seg litt. I det minste dersom 
man ønsker å endre noe, eller sette et 
lite spor etter seg. Men, som nevnt; 
siden 
ingen av medlemmene i klubben har 
forferdelig lang erfaring, så er det 
heller ingen fasit på hvordan akkurat 
du skal løse oppgaven. De som har 
tråkket disse sporene før har gjerne 
råd å gi, og skjer noe uforutsett så har 
jeg bare opplevd positiv respons på 
mer eller mindre dumme spørsmål. Jeg 
tror de to viktigste tingene for å lykkes i 
presidentrollen er å ha en plan, og å være 
så synlig som det føles naturlig. Fordi jeg 
er mer tilbakeholden, og kanskje en smule 
analyttisk, bruker jeg komitélederne og 



sekretæren aktivt. De fleste er veldig gode 
til å lede to veier (opp fra komiteen og 
ned til komité-medlemmene), og med 
litt ”gnål og utidig mas” aner jeg at alle 
faktisk gjør dette. Med å lede oppover 
mener jeg å informere om ting som kan 
ha innvirkning på president-oppgaven, 
gi input om alternativer i gitte 
situasjoner eller rett og slett å gi 
tilbakemelding. Mine klubbvenner er 
veldig flinke til å gi konstruktiv og 
hyggelig feedback. Mitt ”drømmelag” 
(mine styrekolleger og komitélederne) 
har sikkert fått noen utfordringer med 
en fersk Rotarianer i Presidentrollen for 
jeg har forsøkt å delegere oppgavene 
som best jeg kan (det er jo ikke 
presidenten som skal drive klubben 
alene), og jeg tror disse utfordringene 
har bidratt til å gi klubben et lite løft. I 
så fall er jeg i ferd med å nå mine 
ambisjoner. Om ikke klubben fungerer 
får vi heller ikke løst oppgavene våre.  
 
Fra skrekkblandet fryd til fryd. 
Det viktigste gjennom presidentåret er 
å være forberedt til møtene. Jeg 
forsøker å notere ned og gjennomgå 
hva som skal skje på forhånd, og føler 
at det gir en trygghet i møteledelsen. 
Det kan være en punktvis disposisjon, 
nyheter, og ikke minst navn og litt fakta 
om kveldens foredragsholder. Det å ha 
god kontroll gjennom møtet gir en god 
følelse i forhold til oppgaven. Videre 
har jeg forsøkt å spille på klubbens 
koner. (I skrivende stund er vi fortsatt 
bare menn i klubben, Fred, men vi 
jobber stadig med å ”sjekke damer”). 
Jeg har lagt litt ekstra arbeid i 
tiltredelses- og julebordtalen for å 
fortelle konene om hva vi holder på 
med. At de får informasjon gjør kanskje 
at de også bidrar med å minne 
mannen om klubbens pågående 
aktiviteter. (Jeg tror kvinner husker 
visse ting bedre enn menn).  
 
Som President har jeg lært mine 
Rotaryvenner å kjenne mye bedre enn 

om jeg hadde takket nei til oppgaven. 
Bare det er en belønning i seg selv. 
Men jeg er glad for at jeg fikk vervet 
som relativt fersk Rotarianer. Jeg har 
dermed et mer avslappet forhold til ”det 
å følge boka”, og føler kanskje mer 
frimodighet til å løse oppgaven på min 
måte. Jeg tror ikke at man skal gå inn i 
Presidentvervet med tanke om å 
revolusjonere Rotaryklubben, men 
forsøk å endre noe. Vær bevisst på å 
sette et lite spor. ”The More Things 
Change, the More They Stay the 
Same” (for å sitere jazzgruppen Tower 
of Power). Prøv å “modernisere” litt. 
Endringer i klubben vår så langt i 
presidentåret er: Egenprodusert juleøl 
(med prima julesmak), heving av 
standard på Grømkveldene (litt pen 
jakke), aktivt bruk av past president og 
past komitéledere som klubbens 
ressursgruppe og innføring av ”våre 
virksomheters treminutter”. Nei, ingen 
revolusjon, men noen små spor. Så får 
vi se da om det er jeg som er president 
da damene kommer inn i klubben vår 
da…  
Det jeg mener å si er rett og slett: Ta 
vervet, ha moro og få en ny erfaring! 
(Så tidlig som mulig).   
 
Hyggelig at du tok deg tid til å lese 
gjennom denne lille epistelen ☺.  
 
 

Nytt fra klubbene 
 
Fra Larvik Rotary  
- Gerd Aslaug Røed Larsen - 
 
Larvik Rotaryklubb feiret sitt 75 års 
jubileum med mange fine møter og 
arrangementer i 2009. Her er et lite 
knippe: 
 
Sosialt samvær i Eikedalen turisthytte 
og tradisjonen tro, noen av deltagerne, 
dessuten årets presidenter Aase 
Tømte og Camilla Høeg Warholm, i 



riktig utstyr en kald februarkveld. 
Karnevalstid i en mørk, og i år en kald 
periode, ble en god oppkjøring for 
senere selskaplighet. 
 
Årets høydepunkt ble likevel den store 
jubileumsfesten på det nye Farris Bad 
Hotell og Spa. En fin kveld med 
ledsagere, distriktsguvernør og 
presidenter fra Stavern, Larvik Øst og 
Lågendalen rotaryklubber  hvor Larvik 
er fadder. Mange taler og gaver under 
middagen var med på å gjøre dette til 
en minneverdig tilstelning. Klubben 
støtter "Shelter Box" prosjektet og en 
ny er på vei ut, som resultat av 
arrangementet.   
 
Det første sommermøtet ble holdt på 
Bøkekroa, i Bøkeskogen, med Wegger 
Strømmen, sønn til et medlem, han er 
som kjent Norges ambassadør i 
Washington D.C.  Han foredro om 
president Obama og hans nesten 6 
mnd. regjeringstid. Dette ble som 
vanlig et inspirerende og engasjerende 
innlegg.  Wegger Strømmen  er på 
besøk i klubben hvert år, i 
sommerferien, og forteller om sitt virke 
i utenrikstjenesten. 
 
Distriktsguvernør Fred Schwabe-
Hansen var med på, under sitt besøk i 
klubben og etter å ha holdt et godt 
foredrag, å utnevne Erik Thaulow til 
PHF. Etter mer enn 50 års 
medlemskap og utrettelig virke for 
klubben, var dette en sann glede for 
oss.  
 

 

 
Under brask og bram ble Larviks nye 
"Kulturhuset Bølgen" åpnet i oktober. 
Klubben overrakte i den forbindelse et 
maleri av Terje Ythjall, fra Larvik. I 
forståelse med kunstneren kjøpte 
klubben dette maleriet for så å 
"videreselge" dette til 4 bedrifter og 
klubben. Overskuddet, kr 50.000,-, ble 
gitt til Frøystvedt Skole, for psykisk 
utviklingshemmede, for å kunne 
ferdigstille et "Sanserom". 
 
Rakfisk-lag hjemme  hos presidenten 
ble rammen da klubben tok opp 4 av 5 
nye medlemmer, alle i 40-årene. Laget 
var hyggelig og de nye medlemmene 
vil tilføre klubben ønsket foryngelse i 
arbeidet mot nye jubileer. 
 
 
Fra Sandefjord Øst Rotary 
- Jørgen Karlsen - 
 
To-tre fluer i ett smekk! 
 
Hvorfor ikke forene det behagelige med 
det nyttige? Jazz er særdeles 
behagelig. Sandefjord-Øst rotaryklubb 
arrangerer søndag 7. mars kl 1900 
jazzkonsert i Sandefjord kirke med 
Sandefjord Storband (dirigent Svein 
Børge Haugberg) og Hilde Dahl og Nils 
Mathisen som solister. Det blir 
kjempemoro, sier president Jørgen 
Karlsen. Vi har også utfordret kantor 
Svein Rustad til å spille en hot jazzlåt 
på orgelet. Kan et tungt 
sirumpet orgel få opp takten? Det skal 
bli spennende å høre hvordan det 
låter. 
 
Musikk kan også være nyttig. 
Musikerne stiller gratis denne 
søndagen. 
Overskuddet av veldedighetskonserten 
går til inntekt for arbeidet blant 
rusavhengige kvinner i Sandefjord i 
regi av kommunens sosialmedisinske 



senter. Med små midler har dette 
prosjektet fungert særdeles godt, og vi 
ønsker at arbeidet blant rusavhengige 
kvinner skal få muligheter til å 
nå flere i byen vår. 
 
Dertil blir dette en fin måte å markere 
at Rotary ønsker å gjøre noe for 
andre. Vår guvernør Fred blir til stede 
og får formidle hva Rotary er og 
gjør. Vi ønsker stinn brakke og ser 
gjerne at rotaryanere i noen mils 
omkrets vil ta turen til Sandefjord kirke 
7. mars. 
 
 
 
Fra Flekkefjord Rotary 
- Lilly Marie Kongevold -  
 
Flekkefjord Rotarys 8. Rwanda-
konsert  
 

 
Bodil Arnesen, Afrikanske trommer, Flekkefjord  
Sangforening 
  
Etter mange måneders planlegging 
opplevdes selve  dagen som en 
blanding av julafen, nyttårsaften og 17. 
mai på en gang. Men dagen  var ingen 
av delene. Derimot var det både 
Morsdag, Fastelavenssøndag,  
Valentinesdag og på toppen av det 
hele  konferansierens dåpsdag -
 da den 8. konserten gikk av stabelen. 
Fra  åpningen med Jorun Rødland og 
barn fra Flekkefjord gikk ferden videre 
via  Jensen&Gierstae sin firhendige 
Marsj av Schubert, der 4 hender hørtes 
ut som  bare 2 hender over flygelet. 

Mona Kalleberg resiterte "Gi meg 
kjærlighet,  Rwanda" hvoretter den 
trofaste bærebjelken i Rwanda-
konserten, Grønnes  Bad & 
Jazzforsyning, presenterte "Pal", 
komponert for anledningen av  Arne 
Skage sr. Ungommen i The Slipz 
fremførte Beatles evig gode I saw  her 
standing there, hvoretter unge Maria 
Spikkeland fremførte Aquarelle av S.  
Jordan - en glemt skatt som nesten 
ikke har vært spilt på 100 år. 
 
Vi nådde en foreløpig topp, da dirigent  
Thor Kristian Rasmussen i Flekkefjord 
Sangforening mottok Paul Harris 
Fellow som  en gest for sin positive 
deltakelse gjennom alle 8 konsertene 
sammen med sangforeningen.  
 

 
Alf Morten Normann, Thor Kristian Rasmussen  
(PHF), Lilly Marie Kongevold  
 
"Rapport" fra Rwanda i 10 setninger og 
med lysbilder,  ble fremført av 
konferansieren sammen med soft 
blues av Joe Rusi Trio, og ble  
"fløyet bort" med "Air" av Bach fra 
galleriet i Flekkefjord kirke -  fremført 
av kveldens hovedstjerne Bodil 
Arnesen. 
 
Etter konserten gikk vi på no 9  og 
spiste fastelavensboller sammen med 
vår venninne, Peace, fra Kigali  
i Rwanda, som fortalte om siste nytt fra 
vårt barnehjem i Afrika.  
 
Det er  gledelig at våre gjester, 
distriktsguvernør Fred Schwabe-



Hansen og  tidigere guvernør Svein 
Aanestad, også kunne nyte konserten. 
Overskuddet på ca. kr.  70.000 vil 
komme godt med i det videre arbeid. 
  
 
"Rapport" fra Rwanda 
Borgerkrigen i Rwanda på 90-tallet var  
blodig og preget av grusomheter.  
Mange barn ble foreldreløse og 
hjemløse.  Mange barn var skadet, 
preget av skader og gikk en usikker 
fremtid i møte. Mor Theresa-ordenen 
driver 3 barnehjem i Rwanda.  
Flekkefjord Rotaryklubb så  nøden og 
har i 10 år gitt økonomisk støtte til 
barnehjemmet i Kiagali .Hos Mor  
Theresa-søstrene blir alle barn tatt i 
mot med åpne armer. Søstrene 
utstråler  pågangsmot og ukuelig vilje 
for å skape en fremtid for barn som 
ingen andre bryr  seg om. Sammen 
med dere har vi kunnet sende penger 
til drift,  vanntanker, klatrestativer og 
leker. Vi har besøkt barnehjemmet og 
sett at  hjelpen når frem.  Takk til alle 
her i dag som er med og bidrar til at vi  
fortsatt kan hjelpe. 
 
  

 
(Konferansier) Lilly Marie Kongevold leser  
"Rapport" fra Rwanda med støtte fra Peace i 
nasjonaldrakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppmøtestatistikk pr 31. 12. 2009 

Rotary 
klubb 

Medlemmer 
30.juni 
Totalt 

Møte- 
prosent 

Arendal 56 35,0
Borre 21 58,0
Brevik 52 48,5
Bø 32 61,7
Farsund 44 46,0
Flekkefjord 51 61,5
Færder 40 56,8
Gimsøy 44 46,0
Grenland 25 45,0
Grimstad 64 43,7
Grøm 40 56,0
Holmestrand 42 61,3
Horten 29 67,0
Jarlsberg 54 61,2
Kongsgaard 35 81,8
Kragerø 41 50,4
Kristiansand 78 42,6
Kristiansand Vest 39 50,8
Kristiansand Øst 45 36,6
Langesund 38 47,9
Larvik 57 50,9
Larvik Øst 44 50,0
Lillesand 37 70,3
Lyngdal 26 69,0
Lågendalen 26 66,7
Mandal 71 54,0
Nedenes 52 52,8
Notodden 41 49,2
Nøtterøy 59 64,6
Porsgrunn 69 38,5
Re 26 57,0
Risør 62 57,6
Sande 34 64,0
Sandefjord 52 51,2
Sandefjord Øst 51 58,3
Sem 56 47,0
Skien 43 48,5
Skien Vest 44 51,0
Stavern 32 62,5
Stokke 49 66,0
Svelvik 43 58,6
Tvedestrand 31 72,4
Tønsberg 71 54,2
Ulefoss 30 61,0
Vennesla 29 76,0

Totalt 2005 55,0 
 


