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Kjære Rotaryvenner! 

Her kommer årets første kvartalsbrev. Som 

tidligere vil kvartalsbrevet i hovedsak bestå av 

nytt fra distriktet.  Thor Eriksrød, Langesund RK 

er redaktør.  Thor og jeg håper dere vil finne 

kvartalsbrevene interessante  og at dere vil bidra 

med nytt fra egne klubber. Send oss det dere vil 

dele med andre, så skal vi få det ut. 

Det er naturlig å starte med  Rotary International 

Distrikt 2290s største arrangement dette 

Rotaryåret.  Vi håper at vi på denne måten kan gi 

dere som ikke var på konferansen et innblikk i 

tema og den hyggelige atmosfæren. 

Beste hilsen Ingrid og Thor 

 

 

Distrikts-konferansen i Langesund med sitt 

mangfold, viste gjennom sitt valg av 

hovedtemaet etikk, hvordan de 3 hoved-

foredragsholderne Ruth Ryste, Tormod Tingstad 

og May Thorseth vinklet tema fra sine ulike 

ståsteder i det norske samfunnet.   Gjennom sine 

foredrag reiste de ulike etiske problemstillinger 

og dilemmaer.  Presentasjoner av lokale og 

internasjonale prosjekter i regi av klubber i 

distriktet, til det nasjonale arrangement  

Handicamp Norway  og det globale PolioPlus -

programmet, bevisstgjorde de 220 deltakerne på 

konferansen om gyldigheten av Rotarys formål, 

4-spørsmåls-prøven og yrkeskodeks for 

rotarianere.  

 

Langesund Rotaryklubb stod som teknisk 

arrangør av årets konferanse, sammen med 

Guvernør Ingrid Grandum Berget sin 

distriktsorganisasjon.  

 

 Langesund RK er en ung og aktiv klubb i Bamble 

kommune.  For klubben ble forberedelsene og 

arbeidet med konferansen en gylden anledning 

http://langesund.rotary.no/?pageid=116


til å fremme kameratskap og samarbeid gjennom 

felles innsats og felles mål.    

 

Elever fra Bamble videregående skole som går 

på utdanningsprogrammet IKT-servicefag, tok 

hånd om den PC- tekniske driften under 

konferansen.  

Hilsen fra RI presidentens representant 
Margareta Kãllgren fra Langesund sin 
vennskapsklubb  Vestervik-Arkepilag RK. 
 

 
 
President Banerjees motto för året är Reach 
Within to Embrace Humanity.  Under året har 
vi i Rotary betoning på 3 områden: 
Familjen, Kontinuitet och Förnya Rotary. 

 

Konferansens hovedtema var etikk.  Tema ble 

tatt opp i 3 ulike kontekster. 

Etikk i dagliglivet v/ Ruth Ryste.

 

Ryste trakk linjene fra de store multinasjonale 

selskapenes ledere som erkjenner at etikken må 

tas inn i varmen, men som samtidig frykter dens 

rykte.  I Norge ser NHO på etikk som et verktøy 

til å påvirke var atferd og kultur i bedriftene.  

Gode relasjoner mellom arbeidsgiver og 

arbeidstaker handler også om etikk.  En dårlig 

etisk standard, eller mangel på etikk i 

arbeidslivet kan gjøre oss syke.  En global verden 

krever etisk handel, LO er opptatt av det og en 

klar holdning til forbud mot barnearbeid.  Norge 

bør heller ikke satse på å bruke helsepersonell 

fra utviklingsland til å avhjelpe vår egen mangel 

på faggrupper.  Ruth Ryste sitt foredrag ligger i 

sin helhet på distriktets hjemmesider. 

Rotary sitt samfunnsansvar – mange roller, 

men bar en hatt ?  v/ May Thorseth 

 



Thorseth sitt foredrag er i sin helhet lagt ut på 

distriktets hjemmeside.  Thorseth stilte mange 

utfordrende spørsmål til oss rotarianere i 

forhold til idealet som rotarianer “å gagne andre” 

i dimensjonene, rollene som privat, yrkesmessig 

og samfunnsmessig engasjert rotarianer.  Som 

eksempel på etisk problemstilling og mulig etisk 

konflikt ved å behandle forskjellene med lik 

respekt, trakk hun opp følgende dilemmaer, “ 

Ved å anerkjenne og behandle alle likt, risikerer 

vi at viktige forskjeller viskes ut, eller ved å 

anerkjenne forskjellene risikerer vi at ikke alle 

behandles likt. Hva innebærer det å anerkjenne 

alle i nettverket med lik respekt?  Respekt som et 

mål i seg selv eller som et middel.  Et dagligdags 

etisk spørsmål blir da f.eks. Bruke Rotary-

medlemskapet til å fremme en bestemt 

profesjons interesse?  Thorseth spilte inn mange 

gode problemformulering som åpenbart kan 

fylle mange 3. minuttere på rotarymøtene i 

ukene som kommer.  Lykke til! 

Tormod Tingstad: Etikk for norske selskaper 

på en internasjonal arena – utfordring eller 

mulighet? 

 

 

 

Møte med utvekslingsstudentene i Distrikt 

2290,  rotaryåret 2011_2012. 

 

 

 

 

 



Lokale krefter i sving fra Stathelle Skole-

musikkorps.   

Tonene slo an og det ble en musikalsk rytmisk 

opplevelse for delegatene, når disse to unge 

musikantene trakterte sylofonene. 

 

Korpsets blåsere fulgte opp med  

 

Rotary er hva Rotary gjør – klubbenes 

prosjekter 

 

Orienteringer av ulike prosjekter fulgte, både 

nasjonale og internasjonale. 

Basketballbane på barnehjem i Litauen, 

erfaringer fra prosjektet v/ Steinar Skilhagen, 

Langesund Rotaryklubb.  Behovet for en 

basketballbane på Banzos Childrens´s Home i 

Panevezys dukket opp første gang i 2007. 

Basketball er en stor idrett i Litauen.  Langesund 

var umiddelbart positive til å forsøke å hjelpe til 

ved å etablere et MG prosjekt. Gjennom den 

lokale klubben ARTA, ble prosjektsøknader 

utarbeidet og sendt RI.  Prosjektet ble godkjent 

av RI mai 2010.  Det ble skaffet til veie 20550 

USD gjennom klubbene Arta RC, Langesund RK 

og Brevik RK.  DG 2290 bidro også sammen med 

Panevezys.  Ballbanen stod fiks ferdig sommeren 

2011. 

Barnehagen i Tusla v/ president  Jan S Volle 

Horten RK.Målet var å etablere en 

multikulturell barnehage for handicappede i 

Lucavac Bosnia Hercegovina.  Involverte klubber 

var: Borre RK, Roatry Club Tuzla, Rotar Club 

Lucavac, Lucavac kommune, UG Small World 

Lucavac og JU Barnas Barnehage. Fund Raising 

med konsert med Sigmund Groven og 

Marinemusikken.  Kronerullinger, 

konsertoverskudd og MG midler gav til sammen 

29 895 USD.  Alt stod ferdig sommer/ høst 2010. 

 

 



 

Rotaracter Annette Kollungstad, leirleder 

HandiCamp,  

Annette holdt et engasjert og inspirerende 

foredrag om Handicamp Norway, som 

arrangeres juli/august på Haraldvangen I Hurdal 

i to uker hver annen sommer.  Det er et tilbud til 

funksjonshemmet ungdom alderen 18 til 30 år. 

Hovedmålet er å integrere funksjonshemmet og 

funksjonsfrisk ungdom gjennom sport og andre 

aktiviteter.  Bygge internasjonalt vennskap og 

forståelse mellom deltakere og ledere.   Visjonen 

er at deltakerne skal oppleve muligheten til å 

strekke grenser.  Det innebærer å håndtere 

fysiske hindringer det i utgangspunktet virker 

umulig å overvinne.  Ansvarlig Rotary klubb er 

Oslo Nord Rotary Klubb.  Handicamp 2010 er til 

nå den største leieren noen sinne med 99 

deltakere fra 18 land.   

Lørdadgskvelden avsluttet vi med bankett. 

 

 

På banketten vanker det alltid heder og ære. 

 

 

De nordiske guvernører  

 

 

 

Søndag morgen med en musikalsk oppstart. 

 



Vi gir oss ikke før målet er nådd. 

 

Vår poliogeneral Egil Omdal oppdaterte oss på 

status for “End Polio now”-kampanjen og på 

hvordan vi ligger an i forhold til Bill Gates 

utfordring. Polio er 99% utryddet, men det som 

gjenstår er de mest krevende områdene.  Bill 

Gates ber oss være kreative i vår kamp for å 

bekjempe den siste prosenten.  

Neste kvartalsbrev som kommer i 

desember/januar, vil det ta for seg 1. halvdel av 

rotaryåret 2011 2012 og mye av det flotte 

arbeidet som gjøres lokalt på klubbnivå. 

 


