
Guvernørens kvartalsbrev 
Rotarydistrikt 2290 

Nummer 2 – Januar 2012 
________________________________________________________________________ 

1 
 

 

Kjære rotaryvenner! 

Nå er solen oppe lenger enn arbeidsdagen! Det 

er oppløftende. For den som er glad i å gå på ski 

må det nesten være en perfekt vinter i år, men de 

som koser seg aller mest ser ut til å være alle 

sparkentusiastene som har dukket opp. Til tross 

for ivrig strøvirksomhet fra vegmyndighetenes 

sine observerer jeg stadig nye sparstøtinger  

komme farende langs veien. Neste vinter har jeg 

tenkt å slutte meg til gjengen.   

I vårt 2. kvartalsbrev kan dere lese om noe av alt 

det spennende  som skjer i klubbene. For 

eksempel Nøtterøy, som forteller om birøkt, 

Tvedestrand presenterer sitt prosjekt i Nairobi 

og  Flekkefjord forteller om sitt engasjement i 

Rwanda og om sin årlige konsert som nå har 10-

års jubileum! 

Her finnes også en bit av det internasjonale 

Rotary. IPDG Inger-Britt Zeiner har vært training 

leader i San Diego og deler noen av sine 

opplevelser med oss. 

Thor og jeg håper dere vil ha glede av kvartals-

brevet . 

Med vennlig hilsen 

DG Ingrid og redaktør Thor 

 

 

 

 

 

 

Fra Nøtterø Rotaryklubb har vi fått en kopi av 

dette foredraget/ referat fra klubbmøte. 

 

 

 

Før vi gikk løs på aftenens tema 

holdt Helen Juul et kort, morsomt og ikke minst 

opplysende foredrag om bier og birøkting.  Hun 

sammen med sin mann hadde i ca 1 år gått på 

birøkterkurs.  Hun var nå eier av 3 bikuber som 

hun hadde høstet honning fra.  For anledningen 

hadde hun med et glass med egenprodusert 

honning til en liten gratis utlodning.  Referenten 

går ikke inn på alle detaljer i Helens birøkting, 

men nevner kort  «highlights».  Hennes bi folk 

hører til de sosial biene eller tam biene som 

produserer honning.   

Et bifolk består av: 1 Dronning som er  Hunbie, 

ca 400 Droner = Hanbier og ca 60000 

Arbeidsbier = Hunbier.  Dronningen tar seg av 

formeringen av sitt bifolk ved egglegging i 

cellene i vokskaken.  Hun parrer seg en gang i 

livet og da med flere Droner. (Bryllups flukten) 

Hun legger så egg i flere år. En Dronning kan bli 

5 år. Ubefruktede egg blir til Droner. Befruktede 

egg til dronninger og arbeidsbier.  Arbeidsbiene 

har en hard arbeidsdag. Deres livsmønster er 

helt fastlagt. 

1.  Rengjøring av tomme celler.  
2.  Barnepleierske. 
3.  Lagring av innlevert honning.  
4.  Vakthold på flybrettet.  
5.  Arbeide med innsamling av honning. 

 



Så er det slutt på livet. Innsamling av pollen 

starter straks i April. Biens viktigste bidrag til 

samfunnet er bestøvning av frukttrær, busker og 

eng. 

Med et BI drag fra NRK. 

Inge Solhaug (referent) 

 

Larvik Øst Rotaryklubb har tildelt PHF til 
Asbjørn Røed. 
  
Asbjørn Røed fikk tildelt PHF under 
presidentskiftet i juni 2011.  Asbjørn er 
chartermedlem av Larvik Øst Rotary.  Et meget 
verdig medlem som har betydd mye for 
næringslivet i Larvik og for klubben gjennom en 
årrekke.  Her er han avbildet sammen med sin 
kone Ellinor. 

 
 
Eva Idland, President Larvik Øst Rotary. 
 
 

RWANDAKAMERATENE I FLEKKEFJORD 
ROTYARY ER KLAR FOR 10-ÅRS 

JUBILEUMSKONSERT  
  

Den 12.02.2012 er det klart for jubileumskonsert 
i Flekkefjord – den 10. i rekken.  I over 10 år har 
Flekkefjord Rotaryklubb gitt støtte til et 
barnehjem i Kigali i Rwanda, drevet av Mor 
Theresa-ordenen.  De senere år er det også gitt 
støtte til andre prosjekter i Rwanda som ”Assist 
Rwanda” (hjelp til selvhjelp) og nå også til Dr. 

Uthe og det sykehus som hun driver samt til 
”Hope for Life”.   Med jevne mellomrom har 
klubbkamerater tatt seg en Afrika-tur, og har da 
kunnet forsikre seg om at pengestøtten både 
kommer frem og blir vel anvendt.  Det har også 
vært flott å se at livet går videre – utviklingen og 
gjenoppbyggingen i Rwanda har vært enorm i 
løpet av den tiden vi har kunnet følge med.  Vi 
fikk også øynene opp for andre prosjekter, som 
kunne trenge en hjelpende hånd.  Eksempelvis 
sender vi nå penger til ny operasjonslampe til Dr. 
Uthe.  En stor del av de midler vi samler inn, 
kommer fra konsertene våre.  Høsten 2011 dro 
vi til Afrika igjen, og stor var overraskelsen da vi 
oppdaget en Rwandesisk kvinne som reklamerte 
med plakat av Grønnes Bad & Jazzforsyning, som 
har deltatt på alle konsertene våre.  Ikke mindre 
var overraskelsen, da vi oppdaget noen barn som 
reklamerte med jubileumskonsertens ”Head-
liner”, nemlig Elvira Nikolaisen.  Vår bistand til 
Rwanda og vårt arbeid med konsertene, tar vi 
med det dypeste alvor. Men tenk så mye moro vi 
har hatt det i alle disse årene – for et 
KAMERATSKAP!!  Noen av oss har vært til Afrika 
4 ganger og på siste tur var eldste deltaker 91 år. 
Vi har aldri opplevd at noen artister har takket 
nei til å delta på solidaritetskonsertene – tvert i 
mot så er det mange som ønsker å bli spurt om å 
bli med. For oss er det da bare å glede seg til 
konsert med flinke artister, gode innslag og god 
stemning. Vel møtt i Flekkefjord!!  
 
Mvh 
Lilly Marie Kongevold   
Flekkefjord Rotaryklubb  
 
HJELPEPROSJEKT I SLUMMEN I NAIROBI 
  
Tvedestrand RK : Støtter skoleprosjekt blant 
de aller fattigste 
  
Tvedestrand Rotaryklubb har lenge sett seg om 
etter et egnet utenlandsprosjekt som klubben 
kunne arbeide mot og støtte med midler. 
Klubben har valgt å følge  flere afrikaneres 
oppfordring om helst bare å gi hjelp til selvhjelp. 
Utdannelse åpner for evnen til å hjelpe seg selv 
på egne premisser. Derfor er det viktig at flest 
mulig får en en skoleutdannelse. I veldig mange 



land i Afrika må man ha skoleuniform for å 
komme inn på skole, og langt fra alle har råd til 
det. Klubben i Tvedestrand har derfor vedtatt å 
satse på skoleprosjekter og primært til 
skoleuniformer. Og nå har klubben funnet "sitt" 
prosjekt, og det nesten ved en tilfeldighet. 
 

 
  
 
Bladet "Politiforum" 
  
Da en av klubbens medlemmer abonnerte på 
bladet "Politiforum" kom han en dag over en 
artikkel om tidligere politisjef på Sørlandet, 
Bjørn Hareide, som nå arbeidet som "senior 
police advicor" i Nairobi, på oppdrag fra 
Utenriksdepartementet. Hans engasjerte kone 
Astrid, som forøvrig har fått Kongens gull for 
allsidig sosialt virke , benyttet da anledningen til 
å arbeide i slumområde Pumwani i Nairobi, der 
hun nå samarbeider tett med St. Johns 
Community Center - en "primary" skole med 350 
elever. De aller fleste fra slumområdet, der var 
mye elendighet og fattigdom, få hadde råd til 
sine skoleuniformer og fikk da ikke anledning til 
å få undervisning.  Dermed var interessen vekket 
i Tvedestrand Rotary klubb. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Foredrag i klubben 
  
Og for noen uker siden fikk klubben besøk av 
Astrid og Bjørn Hareide, de var hjemme på en 
liten ferietur, før de igjen skulle tilbake til 
Nairobi. Han kunne fortelle at han jobbet med å 
etablere et sekretariat i Øst Afrika som skulle 
drifte fredsopreasjoner. Bl.a. gav de utdannelse 
til politifolk ute i felten og i tillegg var han med 
på bygge opp struktur og organisasjon innen 
lokale politietater i Sør-Sudan. 
Astrid Hareide holdt et engasjert og meget 
interessant innlegg.  Ingen tvil om at dette var et 
prosjket hun brant for. Hun var kjempeglad for 
at Tvedestrand RK hadde valgt å støtte 
skoleprosjektet og kunne fortelle at for midlene 
klubben så langt har skaffet var to hele klasser 
nå blitt kledd opp i nye skoleuniformer , slik at 
disse elevene nå kan fortsett på skolen og 
fullføre denne. Dessuten kjøpes alt lokalt slik at 
pengene strekker langt. Hun kunne fortelle at en 
kvinnegruppe, som hadde fått symaskiner fra 
Norge, har fått mulighet til å tjene til livets 
opphold. 
Skoleuniformene gir stolthet, forsetter Hareide, 
de viser en enorm glede og stor takknemlighet - 
helt utrolig å se hvordan de stråler. Midlene fra 
Tvedestrand betyr utrolig mye for svært mange. 



Hun kunne også fortelle enkelthistorier, 
gripende historier, om elever, foreldreløse, 
papirløse som gjennom dette prosjktet har fått 
sin skolegang i Pumwani og via stor innsats og 
pågangsmot nå studerer og har store planer for 
sin egen fremtid. - Slike historier gjør 
arbeidet  meningsfylt og viktig, sier Astrid 
Hareide. 
Og vi som hørte foredraget er i alle fall ikke i tvil, 
denne dama er utrolig engasjert, det lyste energi 
av henne og det er vel ingen tvil om at hun 
inspirerte klubben til å følge prosjektet videre. 
  
Kr 30.000,- så langt 
  
Tvedestrand Rotary Klubb, sammen med støtte 
fra Distrikt 2290 , har så langt skaffet ca kr 
30.000,- til prosjektet. Og dette stopper ikke her. 
Klubben har valgt å følge prosjektet videre, et 
prosjket der man vet at alle midlene kommer 
skolen og dens elever til gode. Dette ikke minst 
takket være samarbeidet og 
administreringen Astrid Hareide gjør. Så i løpet 
av det kommende rotaryåret vil nye milder 
kunne bli overført til anskaffelse av nye 
skoleuniformer, i håp om at enda flere skal 
kunne få sin skolegang og at de som er begynt 
skal få anledning til å få fullført , slik at fremtiden 
også kan se litt lysere ut for disse jentene og 
guttene fra Nairobi's fattigste slumområder. 
  
OP 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 POLOPLUS  KAMPANJEN I SLUTTFASEN 

Vi nærmer oss 30. juni som er sluttdato for vår 

innsamling til PolioPlus, men allerede i januar 

hadde vi nådd målsettingen på 200 mil USD.  Da 

hadde Rotary International registrert 207 mil. 

USD. Et strålende resultat. Ja, så bra var det at 

Bill og Melinda Gates Foundation plusset på 

ytterligere 50 mil. USD til gaven på 355 mil. - 

totalt 405 mil. USD 

India har nå vært Polio fri i et år, men fremdeles 

er det 3 land igjen hvor vi har en jobb å gjøre: 

Afganistan, Pakistan og Nigeria og noen få land 

hovedsakelig i Afrika hvor det er sporadiske 

polio tilfeller. 

Det totale antall polio tifeller på verdenbasis var 

627 i 2011 mot 1352  i 2010. Bekymringen er 

spredning over landegrensene fra de land som 

ikke er poliofri. 

Hvordan har så 

innsamlingen gått i 

vårt distrikt? Samtlige 

45 klubber har deltatt 

og hittil har vi fått inn 

307.688 USD, og vi 

håper det fremdeles er 

noen klubber som vil 

bidra med noen flere dollar. Av alle klubber i 

Rotary International så er det 8800 klubber som 

ikke har deltatt i kampanjen og 22 av disse er i 

Norge. Da må vi bare gratulere klubbene i vårt 

distrikt som lojalt har fulgt oppfordringen om - 

"END POLIO NOW", og sammenlignet med andre 

distrikter i Norge så ligger vi på toppen. 

EN STOR TAKK TIL ALLE KLUBBER OG DERES 

MEDLEMMER FOR EN STRÅLENDE INNSATS. 

PDG Egil Omdal, kampanjeleder 

 

 

 



Treningsledere i San Diego  

Tilbakemelding fra Inger-Britt Zeiner, 

Treningsleder Færder RK 

Før man kan ta fatt på oppgaven som 

Distriktsguvernør 1. juli er det et helt konkret 

opplæringsprogram som skal gjennomgås.  Det 

er 530 distrikt i hele verden, og alle de 

innkommende guvernørene møtes en uke i 

januar i San Diego i USA for felles opplæring.  

Rotary International legger opp et omfattende 

opplæringsprogram, og det er en 

arbeidskrevende uke som for de fleste foregår på 

engelsk.  Dagene starter med fellessesjoner og 

foredrag, og deretter fordeles de innkommende 

guvernørene og deres ledsagere til grupperom 

og diskusjonsgrupper hver for seg.  De fleste kan 

tenke seg behovet for nøyaktighet og logistikk 

når ca. 1000 personer skal fordeles til riktig 

møterom, men dette er noe RI virkelig har gode 

rutiner på.  Deltagerne blir delt inn i grupper av 

20 personer – i noen tilfelle 10 - og møtt med 

navnskiltet sitt i det rommet de skal være.   

 

Det er tidligere Distriktsguvernører og deres 

ledsagere som får utfordringen med å være 

veiledere i gruppene, og alle de 34 sonene i 

Rotary var representert.  På vårparten i fjor fikk 

jeg en forespørsel fra innkommende RI president 

Sakuji Tanaka om min mann Alf og jeg kunne 

stille som treningsledere i årets opplæring i San 

Diego.  Dette var jo en svært hyggelig og samtidig 

utfordrende forespørsel, og vi svarte selvfølgelig 

JA.  Av de 40 treningslederne var 8 kvinner, 

mens det blant ledsagerne kun var 5 menn som 

var treningsledere av totalt 31.     

Alle treningsledere deltok på opplæring fra 

onsdag til søndag før International Assembly 

åpnet på ettermiddagen 15. januar.  Vi startet 

med arbeidsfrokost kl. 07.00 og hadde program 

til langt på kveld, så det var veldig 

arbeidskrevende dager.  Det er av stor betydning 

at alle innkommende guvernører og deres 

ledsagere skal få den samme opplæringen, og 

derfor er det fint å kunne formidle at dette 

virkelig blir vektlagt fra Rotary International.   

 

Alf og jeg var jo med på opplæring det året jeg 

var innkommende distriktsguvernør, og vi synes 

da det var et svært profesjonelt opplegg.  Når vi 

nå også har fått anledning til å se opplegget fra 

den andre siden som en del av 

opplæringsteamet, er det faktisk enda mer 

imponerende å forstå hvilken presisjon som 

ligger i dette arrangementet.  Vi bør alle være 

stolte av å tilhøre en internasjonal organisasjon 

som til de grader vil og legger til rette for 

utvikling av neste års ledere i våre 530 distrikt 

over hele verden. 

International Assembly startet med en 

åpningstale av innkommende RI-president 

Sakuji Tanaka med offentliggjøring av neste års 

tema: Peace Through Service – en flott tale som 

dere finner på www.rotary.org Etter talen var 

det utveksling av ideer med tema «Året som 

kommer» i grupper med 20 innkommende 

http://www.rotary.org/


guvernører.  Gruppemøtene varte i 1 ½ time, og 

da var det min oppgave som veileder å få alle 

involvert.   Erfaringen er at innkommende 

guvernører er svært aktive gruppedeltagere – 

selv på et annet språk enn sitt morsmål for 

veldig mange – så denne tiden gikk utrolig fort i 

godt selskap. 

Det var en ny programpost i år – Your Rotary 

Moment.  Her ble det gjennomgått en sjekkliste 

vedr. innhold, levering og effektivitet ved 

muntlige fremføringer.  Betegnelsen Your Rotary 

Moment skal fremheve betydningen av den gode, 

personlige historien ved kommunikasjon med 

andre, bl.a. om hvorfor man er rotarianer.   I 

tillegg ble det lagt vekt på betydningen av å ha en 

erfaren coach eller veileder for å gjennomgå 

manuskript og fremførelse av taler.  Alle 

deltagere i San Diego hadde på forhånd blitt bedt 

om å forberede sitt Rotary Moment.  Noen av 

disse ble presentert i plenum, mens de øvrige ble 

presentert i gruppemøter hvor treningslederne 

ga en kort tilbakemelding på innhold, levering og 

effektivitet i fremførelsen.   

 

Et Rotary Moment skal vare fra 2-3 minutter.  

Alle rotarianere har derfor en fin mulighet til å 

trene på dette ved fremførelse av sine 3 

minutter, og jeg håper klubbene informerer og 

legger vekt på dette fremover.  

Det øvrige programmet og innspillene fra 

opplæringen vil jeg overlate til vår 

innkommende distriktsguvernør Njål Gjennestad 

fra Sandefjord RK.  Dette vil bli gjennomgått i 

detalj på PETS – President Elect Training 

Seminar og Distriktssamlingen i Arendal 16. og 

17. mars og på alle besøkene i klubbene til 

høsten.  

Både Alf og jeg er veldig takknemlig for at vi fikk 

denne muligheten til å være treningsledere for 

innkommende distriktsguvernører og deres 

ledsagere ved opplæringen i San Diego.  Vi er 

begge blitt så fasinert av det internasjonale 

aspektet i Rotary, og vi ønsker å motivere andre 

rotarianere i distrikt 2290 til å vurdere 

deltagelse på et internasjonalt arrangement – en 

Internasjonal Convention.  International 

Convention arrangeres på forskjellige steder i 

mai – juni hvert år og er for ALLE rotarianere.  

Her møtes rundt 20.000 rotarianere til særdeles 

gode og interessante foredrag, og man reiser 

hjem med stor motivasjon og inspirasjon til 

videre engasjement i Rotary.  Første Convention 

er i Bangkok 6. til 9. mai 2012, året etter er det i 

Lisboa, Portugal i tiden 23. – 26. juni 2013 og 

deretter i Sidney, Australia 1. – 4. juni 2014.  

Mottoet er: Planlegg en ferietur og legg den i 

forbindelse med International Conventention – 

det gir ny næring til rotarymedlemskapet både 

for rotarianer og evt. ledsager. 

 

Inger-Britt Zeiner, Treningsleder Færder RK 

Alf L. Zeiner, Facilitator Tønsberg RK 


