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Kjære rotaryvenner! 

Årets 3. og siste kvartalsbrev  gir et  godt bilde av 

hva vi har vært opptatt av i klubbene og 

distriktet i 2011-2012. Her finner dere status for 

Polio-satsingen, en hilsen fra GSE-gjengen, 

rapport fra årets RYLA i Froland og Convention i 

Bangkok. Mange klubber har sendt oss bidrag 

som forteller om prosjekter og hva de er opptatt 

av. Takk til alle som har bidratt! Vi ser også litt 

fremover og presenterer Rotary Friendship 

exchange (RFE). Blir dere med? 

Jeg takker for meg som guvernør og for det gode 

samarbeidet vi har hatt. Det har vært en utrolig 

flott opplevelse å få være distriktsguvernør og å 

besøke alle klubbene.  Å se hva som rører seg er 

noe helt annet enn å høre om det. Lykke til 

videre alle sammen og riktig god sommer! 

Med vennlig hilsen 

DG Ingrid 

Convention 2012 i Bangkok 
v/ DGE Njål Gjennestad 

Finnes det noe sted som er stort nok til å romme 
35.000 mennesker – bortsett fra fotballarenaer?  
På årets storsamling for Rotaryfamilien var vi ca. 
35.000 deltakere.  Noen hadde meldt seg på 
tidlig med tanke på at det kunne bli fullt.  Andre 
valgte å dra til Bangkok og melde seg på i døra 
ved ankomst.  Og det var visst også helt greit. 

RI-president Kalyan Banerjee kunne ønske 
velkommen til en stor forsamling fra hele 
verden.  Med slike dimensjoner var vi nødt til å 
holde åpningsmøtet i to omganger, selv ikke den 
store hallen i Impact Center rommet mer enn 
halvparten.  Se om dere får en viss anelse om 
dimensjonene fra bildet.  Dette er faktisk fra en 
av plenumssamlingene, så møteinteressen var 
ikke like stor hver dag!  Kongress-senteret lå 
utenfor sentrum og det var nødvendig med 
busstransport fra hotellene i sentrum hver dag.  
Midt i rushtrafikken kunne dette ta opp til 
halvannen time, på det raskeste brukte vi en god 
halvtime.Hva sitter vi igjen med etter en slik 
opplevelse?  Det er mange ting.Først 
vennligheten og smidigheten som det hele ble 
avviklet med.  En mengde ungdommer i 20-
årsalderen var engasjert som verter ved alle 
punkter hvor det kunne trenges hjelp – med å 
finne rett buss eller med å få ei flaske vann eller 
bli hjulpet om bord i cruisebåtene på elva når vi 
skulle på vårt store kveldscruise.  Alle snakket 
godt engelsk og var veldig hjelpsomme og 
hyggelige. 
 
Vi var også glade for å få med oss plenums-
samlingene med dyktige foredragsholdere.  Vi 
hadde blant annet tre fredsprisvinnere med oss:  
Leymah Gbowee var med på fredsseminaret i 
forkant av Convention og Dr. Mohammed Yunus 
og president Oscar Ramos-Horta fra Øst-Timor 
talte under hovedsamlingene.  Her ble vi 
utfordret til å se nye oppgaver som Rotary kan 
løse.  Vi fikk også en oppdatering på Polio-
kampanjen og en gjennomgang av viktige ting 
som har skjedd i det siste Rotaryåret. Det mest 
spennende var kanskje House of Friendship – et 
stort ”torg” hvor mange distrikter og klubber 
presenterte sine prosjekter – alt fra å skaffe 
myggnett for å bekjempe malaria i Papua Ny-
Guinea til å skaffe leksikon til skolebarn mange 
steder i verden, skolepulter til de fattige skolene 
i India og Afrika og rent vann mange steder både 
i Afrika og Asia.  De fortalte villig om sine store 
og små prosjekter og de ville gjerne ha 



samarbeidspartnere for å kunne fortsette 
arbeidet. 

 
Traff vi noen kjente?  Det er ikke lett å treffe 
kjente hvis man ikke er fast Convention-deltaker 
eller har gjort noen avtaler med folk på forhånd.  
Alle de norske DGE’ene var med, og vi møttes et 
par ganger.  Ellers er det mange interessante 
mennesker å prate med i lunsj-køen eller på 
bussen eller når du sitter og venter på at 
kveldens underholdning skal begynne.En Rotary 
Convention er en opplevelse som alle 
rotarianere burde unne seg.  Her treffer man folk 
med samme interesse fra hele verden, og her 
oppdager vi virkelig hvor stort Rotary er og hva 
våre prosjekter betyr i verden.  Neste år 
arrangeres Convention i Lisboa rundt St. Hans.  
Der bør det være en stor gjeng fra distrikt 2290 
som deltar.  Denne gangen var det nok bare 
Sidsel og Fred Schwabe-Hansen fra vårt distrikt i 
tillegg til oss. Vi takker for at vi fikk denne 
opplevelsen i år og lover å bringe videre våre 
erfaringer og vår inspirasjon til klubbene i 
distriktet. 

 
Med vennlig hilsen 
Elisabeth og Njål Gjennestad (DGE) 

 

POLOPLUS KAMPANJEN 2009-

2012 
v/ Egil Omdal 

Bil og Melinda Gates Foundation ga Rotary en 

utfordring ved å gi 200 millioner USD mot at vi 

selvsamlet inn samme beløp innen 1. juli 2012. 

Bill og Melinda sier at utryddelse av Polio er 

deres prioritet nr.1, og de har stor tro på det 

arbeid Rotary har startet opp, nemlig utryddelse 

av Polio i verden. 

Da Rotary startet prosjektet i 1985 skulle vi 

samle inn 120 millioner USD, men det var langt 

fra tilstrekkelig. Nå 27 år senere er vi fremdeles i 

gang med innsamlinger, og når vi nå nærmer oss 

slutten av prosjektet så har Rotary bidratt med 

1,2 milliarder USD. Mange land og andre har 

bidratt med store beløp og fremdeles vil det i 

årene som kommer være et behov for midler. Vi 

er ikke alene om prosjektet. 

Samarbeidspartnerne er World Health 

Organisation, 

UNICEF og Center of Disease Control, men RI har 

sittet i førersetet. 

Vårt distrikt startet innsamlingen for 3 år siden. 

NORFO anbefalte at rotarianerne i Norge skulle 

bidra med 1000 kr. pr. medlem, og vårt distrikt 

fulgte denne oppfordring ved at vi startet med 

kr. 500 første år og deretter 250 kr pr.år de 

neste 2 år. Med ca. 2000 medlemmer i vårt 

distrikt så skulle det bli 2 millioner kr. som da 

ble vår målsetting.  

Presentasjon av prosjektet og påminnelser har 

vært mange. Spesielt må vi rette en stor takk til 

Sidsel Schwabe-Hansen som på egen kostnad dro 

til Chandigarh i India for å være med på en 

vaksinasjons tur.  Gjennom ord og bilder har hun 

formidlet til oss hva prosjektet dreier seg om. 



EN STOR TAKK SIDSEL. 

Hva ble så resultatet for vårt distrikt. Pr. dags 

dato er det kommet inn 324.922 USD.  Når vi 

multipliserer dette med dagens dollarkurs så er 

vi svært nær vår  målsetting på 2 millioner 

kroner. Et strålende resultat og fremdeles er det 

klubber som er i gang for å få inn de siste dollar 

før fristen løper ut. Samtlige klubber har deltatt, 

og det viser at en får det til når viljen er tilstede.  

EN STOR TAKK TIL SAMTLIGE KLUBBER. 

RI har hitill fått inn 217 millioner USD og vi har 

dermed klart utfordringen. Bill og Melinda er så 

begeistret at deres Foundation gir totalt 405 mil. 

USD.  Men jobben er ikke over. Det at vi klarte 

utfordringen betyr ikke at Polio er utryddet, men 

det betyr at Rotary opprettholder  forpliktelsen 

og vi vil fortsette vår forpliktelse til alle barn i 

verden.  Polio er fremdeles en trussel i 

Afganistan, Pakistan og Nigeria hvor det har vært 

en økning av antall tilfeller i 2011, mens India 

har vært Poliofri siste år. Det har og så vært en 

økning av antall tilfeller, spesielt i Afrika, som 

tidligere var  poliofri. Men tross alt så var det 

totalt en nedgang på 53% fra 2010 til 2011. 

IGJEN EN STOR TAKK TIL DERE ALLE FOR 

INSATSEN 

 

RYLA i Froland  15. – 17.mars 

2012 
 v/Jan Hannestad Ryla – ansvarlig Arendal 

Rotaryklubb 

 

Arendal Rotaryklubb hadde fått oppgaven å 

arrangere årets Ryla i distrikt 2290. Temaet for 

årets Ryla var ”Bedriftsetablering og 

gründerskap” og samlet 25 deltagere fra hele 

distriktet. 

 

Det var tydelig at mange hadde funnet årets 

tema interessant og engasjementet og interessen 

som ble vist under samlingen var stor. 

Vi gjennomførte arrangementet på Eikely i 

Froland – et kurssenter som egner seg godt for 

denne type samlinger. Etter lunsj på torsdag var 

det hilsen fra guvernør Ingrid Grandum Berget 

og Arendal Rotaryklubbs president Beth Dahl-

Paulsen. 

 

Innledningsvis ble det et kort historisk 

tilbakeblikk på Arendals identitet og historie slik 

at deltagerne ble litt bedre kjent med byen og 

distriktet. Dette ble fulgt opp fredag med god tid 

til å gjøre seg kjent i byen. 

Torsdag ettermiddag gikk med til en 

presentasjon av virkemiddelapparatet som er 

tilgjengelig for gründere. Vi hadde også en 

presentasjon av etableringscase som en av 

klubbens medlemmer hadde gjennomført. Dagen 

ble avsluttet med at det ble holdt ordinært 

Rotarymøte i Arendal Rotary hvor alle Ryla – 

deltagerne fikk være tilstede og høre om den nye 

stamveien mellom Tvedestrand og Arendal. 



 

Fredag var det lagt opp til bedriftsbesøk. Først 

på Otrum ASA hvor gründer Jan Sigurd Oterlei 

fortalte om selskapet fra etableringsfasen til et 

internasjonalt, børsnotert konsern. Vi fikk 

deretter en omvisning på Bratteklev Museum 

hvor Aage Bibow fortalte om skipsbygging og 

redervirksomhet på 1800 – tallet. Etter en deilig 

lunsj på Bjellandstrand Gård var det 

nyetableringen Flumill AS som ble besøkt – et 

selskap som er bygget opp rundt 

tidevannsteknologi. 

Lørdag var det nye foredrag og case om 

bedriftsetablering  - fulgt opp av tid til refleksjon 

og ettertanke i grupper. 

Deltagerne avsluttet sitt opphold med lunsj 

lørdag og det var god stemning og mange godord 

om programmet og det sosiale fellesskapet som 

Ryla hadde gitt. 

 

 

GSE 
v/ Hermann Meyer 

Her kommer en liten epistel fra GSE teamet som 
har besøkt D-6800 Tennessee og Mississippi i 
USA. 
  

Hei. Siste dag med gjengen her i Memphis. Hadde 
stor avskjedsmiddag i går kveld. Det har vært en 
fantastisk tur med mange store opplevelser, og 
jeg gleder meg til å dele disse med dere. Må nok 
innrømme at den faglige delen er blitt noe 
haltende, men det kommer nok av at den 
yrkesfaglige bakgrunnen til noen av deltakerne 
ikke helt passer inn i den amerikanske 
hverdagen. Det er blitt oppveid av utrolig 
gjestfrie mennesker som har gjort sitt ytterste 
for at vi skulle ha en flott tur. Og det har vi 
sannelig hatt. Vi har ervervet oss masse 
kunnskap om det amerikanske samfunnet, 
spesielt hom "the southerners" i Tennessee og 
Mississippi. 
 
Nå ser teamet frem til å komme hjem og nyte en 
behagelig norsk sommer. Her borte har 
temperaturen ligget mellom 30 og 35 grader 
mens vi har vært her. I tillegg veldig fuktig. Men 
de sier at sånt vær er også uvanlig for dem i mai. 
Ha et godt rotarymøte og så sees vi neste tirsdag. 
Herman 
Skal også ligge ved et avisutklipp fra USA på 
denne videresendte mailen. 
  
Vennlig hilsen Herman Meier 
Team leader 
  

RFE 
v/ Fred Schwabe-Hansen 

ROTARY OVER LANDEGRENSENE 

 

Fredsskapende arbeid gjennom kontakt og 

forståelse over landegrensene er blant Rotarys 

kjerneverdier, med mange aktiviteter som 

støtter opp under dette målet. 

 

Best kjent er alle aktivitene som er rettet mot 

ungdom og unge voksne: Utvekslings-studenter, 

leir/Round Trip, stipendier til studier i utlandet 

og Group Study Exchange (GSE). Men det er også 

andre aktiviteter, rettet mot etablerte 

Rotarianere. Et av disse er RFE: Rotary 



Friendship Exchange en strukturert kontakt 

mellom RI distrikter i ulike land. I tillegg til å 

fremme internasjonal forståelse og fred gjennom 

personlig kontakt, samt å lære andre kulturer, er 

det et mål å kunne etablere mer langvarige 

kontakter mellom klubber, evt. også kunne 

samarbeide om service prosjekter. 

 

Vårt distrikt 2290 har tidligere ikke vært 

engasjert i RFE aktivitet. Etter flere 

henvendelser har vi inngått avtale med distrikt 

9640 i Australia om gjensidige RFE besøk i 

2013/2014. 

 

Distrikt 9640 ligger på Australias østside syd for 

Brisbane og omfatter grenseområdet mellom 

Queensland og New South Wales. Den best 

kjente delen er Gold Coast – praktfulle strender i 

mange mil, mest kjent er antagelig Surfers’ 

Paradise. Men som hos oss er ikke distriktet bare 

kyst, det ligger også mange klubber innover i 

landet i et belte som inkluderer nordlig del av 

New South Wales og sydlig del av Queensland. 

 

RFE er lagt opp ved at et team på 10 – 14 (5 – 7 

rotarianere + ledsagere) fra hvert av distriktene 

besøker RFE partner. Normalt legges det opp til 

besøk i 5 klubber. 3 dager på hvert sted, totalt 15 

dager på selve RFE oppholdet. Normalt bor man 

hjemme hos rotarianere når man er på besøk. 

Vertskapet sørger normalt for biltransporter og 

inviterer til måltider hjemme, mens de 

besøkende dekker kostnader til offentlig 

transport (inkludert flyreiser) i tillegg til andre 

kostnader som evt. hotell-opphold og måltider 

ute. 

 

Både for våre australske venner og oss selv er 

det ønskelig å kombinere reise til RFE – besøket 

og deltagelse på RI Convention. Derfor er det 

avtalt at 9640 besøker oss mellom ca. 5. og 20. 

juni 2013 (flyr 20. eller 21. juni til Portugal for å 

delta i Convention i Lisboa). Gjenbesøket blir i 

Australia i perioden 14. til 29.mai 2014, hvor de 

som ønsker det flyr  til Sydney 29. eller 30. mai 

for å delta i Convention der 1. – 4. juni. 

 

Utover disse rammene er programmet åpent. Vi 

tenker på vår side å vise våre gjester mangfoldet 

i vårt distrikt: 

 Vestfoldbyene: røtter i hvalfangst og 

sjøfart ++ 

 Telemark med fokus på indre Telemark 

(Rjukan/Vemork og Morgedal ++) 

 Aust-Agder kysten 

 Kristiansandsområdet og evt. Vestre del 

av Vest-Agder. 

 

Vi trenger hjelp til organisering fra klubber og 

interesserte enkeltpersoner. 

 

Kontakt gjerne meg på e-post fsh@t-vips.com 

eller mobil telefon 9519 6240.  

 

For den som ønsker mer informasjon om RFE, se 

på rotary.org hjemmeside under Service and 

Fellowships/Make Connections fanen.  

 

(http://www.rotary.org/en/ServiceAndFellows

hip/MakeConnections/RotaryFriendshipExchan

ge/Pages/ridefault.aspx) 

 

PDG Fred Schwabe-Hansen 

Distrikt 2290 RFE Chair 

 

 

Nytt fra klubbene i D2290 
 

Færder Rotary Klubb overrakte tirsdag 22. 

mai PHF til seileren Bjørnar Erikstad  

mailto:fsh@t-vips.com


 

Bjørnar  Erikstad er født og oppvokst på 

Nøtterøy.  Bjørnar er født med det sjeldne TAR 

syndromet som bl.a. er kjennetegnet med korte 

armer og deformerte ben.  Bjørnar har utrolig 

pågangsmot og snakker om utfordringer – ikke 

problem.  Som han sier – ting tar ofte bare litt 

lenger tid for meg !I dag er Bjørnar på det norske 

landslaget i seiling og konkurrerer i båtklassen 

2,4 mR.  I denne båtklassen konkurrerer 

funksjonsfriske og funksjonshemmede sammen, 

men det er også egne mesterskap for 

funksjonshemmede.  Hans mål nå er en 

gullmedalje i Paralympics i Weymouth i England 

i september – «Vi skal til London og ta gull i 

2012» - se nettsiden 

hanshttp://www.bjornarerikstad.com/  

Bjørnar Erikstad var 22.05.12 invitert til Færder 

Rotary klubb for å holde foredraget «Motvind er 

til for å seiles i»  Etter foredraget overrasket vi 

han ved å overrekke en PHF for den fantastiske 

inspiratoren han er og hans seilprestasjoner på 

regattabanen.  Jeg har fått oversendt artikkelen 

og bildet i dagens Tønsbergs Blad fra 

overrekkelsen av PHF til Bjørnar.  Journalisten 

har fått frem personen Bjørnar veldig fint, og han 

har også fått med mange viktige poeng fra talen 

til presidenten i Færder RK, Mia Brambani.   

Det er jo ekstra hyggelig å vite at Bjørnar 

tidligere har vært en flott ambassadør for Rotary 

på nasjonalt plan.  Jeg forespurte om han kunne 

tenke seg å være inspirator for de 100 

ungdommene fra hele verden som deltok på 

Handicamp leiren på Haraldvangen i Hurdal 

sommeren 2010, og Bjørnar stilte selvfølgelig 

opp.  Han tok bilen, kjørte til Hurdal og var 

sammen med ungdommene der en hel søndag – 

han var også ute på Hurdalsfjorden og seilte 

sammen med noen av deltagerne.  

Tilbakemeldingen fra de leiransvarlige etterpå 

var: «Det var en kjempesuksess helt fra han kom 

til han gikk». 

Hvis dere evt. er interessert i å kontakte Bjørnar 

er mailadressenbjornar.erikstad@me.com og 

mobiltelefonen hans er 997 21 392.  

Mange hilsener fra 

Inger-Britt Zeiner 

Færder Rotary Klubb 

IPDG Distrikt 2290 

 

Sandefjord Øst Rotary klubb. 

 Heisprosjekt lokalsykehuset i Birzai, Litauen. 

 

 
  
I forbindelse med vårt flerårige engasjement i 
samarbeid med Birzai Rotary klubb, der vi bl.a 
tidligere har støttet innkjøp av ny keramikkovn 
og annet utstyr til en kunstskole for barn, 
madrasser / sengetøy og annet utstyr til det 
lokale sykehuset og barnehjemmet, spurte vi om 
det var noe annet vi kunne bidra med. 



  
Det viste seg at det lokale sykehuset hadde stort 
behov for en enkel heis som kunne flytte 
pasienter mellom etasjene. 
Det var et prosjekt som de ikke fant mulighet for 
å finansiere selv. 
Vår klubb sa at vi skulle forsøke å få dette til og 
gjennom et MATCHING GRANT prosjekt der vår 
klubb samt andre lokale klubber og vårt Rotary 
distrikt bidro, 
ble det samlet inn tilstrekkelig med midler til å få 
finansiert vår del av heisprosjektet. Heisen er nå 
ferdig bygget og i daglig drift. 
  
I tillegg støtter vår klubb noen trengende 
familier i Birzai med klær, mat, sykler, senger og 
annet nødvendig utstyr. Vi har også i en årrekke 
støttet en lokal student fra Birzai. 
  
Alt vårt arbeid i Litauen er i samarbeid med 
Norge-Litauen komiteeen. 
   
 

 
På bildet med personer i heisen er det fra 
venstre (undertegnede) Dag Albertsen, 
innkommende DG Njål Gjennestad, direktøren på 
lokalsykehuset og PerChristian Andersen. 
Forstnevnte og sistnevnte fra Sandefjord Øst 
Rotaryklubb. 
   
Mvh 

Dag Albertsen 

 

 

 

2011 – 2012  - Jubileumsår i Mandal Rotary 

Året vi snart har lagt bak oss markerte det 75. 

året med aktivitet i Mandal Rotary, noe som ble 

behørig feiret den 11.11.11.  Dette var nøyaktig 

75 år etter starten den 11.11.1936, og 

jubileumsfesten begynte selvsagt nøyaktig kl. 

19.36!  Både medlemmer, ledsagere og spesielle 

gjester var invitert til ”Venterommet” – med 

hilsener både fra ordfører, fra fadderklubben i 

Kristiansand og fra andre nivå av Rotary. Og 

etter alt det offisielle kom Mandal Soulband på 

scenen og gjorde danseløver av de fleste av oss 

til uti de små timer! 

Men Rotary-året startet før dette, med at 

klubbens første kvinnelige president tok over 

kjede og klubbe på sommeravslutningen i juni 

2011.  Hilde Elisabeth Tallaksen har alt lang 

fartstid i klubben, og dessuten mye historisk 

ballast gjennom ”arkivet” på loftet til sin far.  

Hun satte som motto for sitt presidentår : 

”Inkludere alle, involvere flere”.   

Det viktigste er likevel ikke festligheter og 

formaliteter.  Mandal Rotarys hovedaktivitet er 

en-times møter hver mandag, med fokus på 

aktuelle tema.  Blant temaene dette Rotaryåret 

kan vi nevne ”Hurtigbåtindustrien i Mandal” om 

den stolte historien til noen av skipsverftene her, 

”Nye E-39” om planene for utbygging av 

hovedveien her på Sørlandet, og ”Snøgg - 

Historien om en krise”.  Her fikk vi høre hvordan 

det opplevdes fra innsiden da bedriften Snøgg 

plutselig havnet i medienes søkelys da det ble 

sagt at deres munnpensler hadde ført til dødsfall 

blant pasienter.  En tøff situasjon å håndtere på 

mange plan.  Vi fikk også besøk fra bl.a. 

Sørlandsbadet, Node Eyde Women, Eikerapen 

Roots Festival, Amnesty og Agder Energi, og var 

på bedriftsbesøk hos firmaet Noah Outdoor og 

bakeriet Edgars.  Spennende var også 



omvisningen i det splitter nye ”Buen Kulturhus” i 

Mandal.  Enten medlemmene hadde vært for 

eller mot kulturhus eller kulturhusbro så var det 

spennende å bli kjent med Mandals nye storstue.  

Et annet interessant besøk var til Mandalshallen 

med ”Speilen”, der vi fikk se det nye 

fjernvarmeanlegget og ble forklart hvordan den 

nye kunstisbanen sammen med ulike solfangere 

vil bidra til å spare kommunen for store summer 

til energi fremover.   

Enkelte mandager går vi utover den vanlige 

timen og arrangerer sosiale sammenkomster, 

såkalte ”Peismøter”.  Da fordeles medlemmene i 

grupper på 6-8 personer som drar hjem til ulike 

verter for mat og drikke og hyggelig samvær.  

Ofte er det da vi knytter kontakter og bygger 

vennskap, og ikke minst får de gode historiene! 

I tillegg til de faste mandagsmøtene er det også 

ulike komiteer i drift året gjennom.  I løpet av 

høsten er spesielt komiteen for ”serviceprosjekt” 

aktive, med utdeling av to stipend til ungdom i 

byen.  Nytt av året er ”Mattematikkstipendet” 

som ble opprettet med det formål å stimulere 

flere elever til å søke på realfag samt å øke den 

generelle interessen for realfag blant elevene i 

videregående skole.   Stipendet tildeles den 

eleven ved Mandal Videregående skole som 

vinner matematikk-konkurransen ”Abel”.  Vårt 

andre lokale stipend er ”Musikkstipendet”, som 

etter hvert har blitt godt kjent.  Formålet med 

stipendet er å stimulere unge lovende 

musikktalenter i Mandal til videre satsing, og 

vinnerne velges blant elever opp til 19 år fra 

Kulturskolen eller fra et av byens to korps.  Som 

vanlig i desember hadde vi gleden av å få høre 

vinnerne av musikkstipendet under vår 

juleavslutning.   

Samme kveld ble det også arrangert julelotteri 

der inntektene er satt av til internasjonal 

humanitær innsats.  Mandal Rotary var gjennom 

mange år en regelmessig bidragsyter til Haydom 

Lutheran Hospital, men i 2010 ble det besluttet å 

finne et nytt internasjonalt prosjekt rettet mot 

barn og unge.  Innsamlingen har allerede startet, 

og det vil komme ulike innsamlingsaktiviteter de 

neste årene.  

En annen side av Rotary’s internasjonale innsats 

dreier seg om ulike former for utveksling.  

Høsten 2011 fikk Mandal Rotary besøk av en 

GSE-delegasjon fra USA.  De besøkte ulike 

klubber i Norge i løpet av en måned, og fikk på 

hvert sted besøke ulike firma og ga 

presentasjoner fra sine hjemland.  Mandal 

Rotaryklubb sender også nesten hvert år ut lokal 

ungdom til ulike konferanser og kurs i Norge 

eller i utlandet.  Høsten 2012 sender klubben ut 

to studenter og er samtidig vertskap for to 

internasjonale ungdommer som skal bo og gå på 

skole i Mandal et helt år for å lære mer om 

landet, historien og kulturen vår. 

Vi har lagt bak oss et aktivt og lærerikt Rotaryår, 

og ser frem til året som kommer og alt det vil 

bringe.  Neste års planer handler om både 

internasjonal utveksling og lokale dugnads-

prosjekt og arrangementer, så her er det bare å 

følge med. 

For Mandal Rotary 

Helene Haugedal 

Kommunikasjonskomiteen 

 

Nytt fra Langesund Rotaryklubb. 

På Langesund Rotaryklubbs møte 16. mai, ble 

Mari Sannes og Øivind Aschjem tildelt Rotarys 

æresbevisning Paul Harris Fellowship, oppkalt 

etter grunnleggeren av Rotary.  

Rotary tildeler denne utmerkelsen til personer 

som har gjort en spesiell innsats for å skape fred 

og forståelse  mennesker imellom. For Mari 

Sannes' del består dette i den innsats hun som 



ansvarlig leder og frivillig bidragsyter har lagt 

ned etter at Langesund 

menighet opprettet  Kirkeveien kafe i Langesund 

i 2002. 

Kafeen har blitt et treffsted for Langsunds eldre 

befolkning, og hun har ved å inkludere ulike 

personer med forskjellige livsbelastninger som 

medhjelpere bak disken, bidratt sterkt til å 

trekke disse inn i meningsfylt aktivitet. 

Øivind Ascjem som er psykiatrisk sykepleier og 

famileterapeut, har gjennom tre tiår engasjert 

seg i familiers, og ikke minst barns vilkår i bl.a. 

Alternativ til vold i Telemark, og i utgivelser av 

barnebøker, teaterforestillinger og filmer som 

tar opp ulike temaer angående vold mot barn. I 

den siste tiden har han vært aktuell i forbindelse 

med en utstilling av klær som forteller historier 

om barn som har vært utsatt for vold. Hans 

viktige arbeid med å formidle disse vanskelige 

temaene på en forståelig måte har også bidratt til 

at han har blitt utnevnt til Paul Harris Fellow. 

 

Bildet viser Mari Sannes og Øivind Aschjem 

sammen med Inge Kaggerud, President i 

Langesund Rotaryklubb. 

 

 

deltagerne fikk være tilstede og høre om den nye 

stamveien mellom Tvedestrand og Arendal. 

 

I forbindelse med avlutningen av End Polio, 

 så avholdt Kragerø Rotary Klubb en jazzkonsert 

i Kragerø kirke søndag 17.juni kl. 18. 

Magnolia Jazzband (MJB) ble startet i 1972 av 

trombonisten Gunnar Gotaas. Magnolia er et av 

de få band som spiller New Orleans Revival Jazz, 

en stilart som har fått sitt navn fra det at den ble 

oppdaget av musikkforskere på omkring 1940-

tallet og da fikk en utbredt popularitet og ny 

blomstringsperiode. 

 

 

 

Stokke Rotaryklubbs Ærespris 2012 er tildelt 

Else Marie Gjørvad 

 

Under et møte på Engveien Senter 8. mai ble Else 

Marie Gjørvad tildelt Stokke Rotaryklubbs 

Ærespris for 2012. I begrunnelsen heter det at 

hun får prisen for det store arbeidet hun har 

nedlagt til nytte og glede for eldre i Stokke. Hun 

har gjennom mange år vært engasjert i styrer og 

ledelse for organisasjoner og institusjoner som 

arbeider for de eldre, blant annet Stokke 

pensjonistforening, Eldrerådet i Stokke, Vestfold 

pensjonistforbund og Engveien Senter. Prisen 

består av et diplom og en gavesjekk.  



Stokke Rotaryklubbs Ærespris deles ut til 

personer eller organisasjoner som i kraft av sin 

innsats har oppnådd resultater ut over det 

vanlige innen sitt interesseområde eller i sin 

yrkesutøvelse. Årets tildeling av den 9. i rekken, 

og blant de tidligere vinnerne finner vi blant 

annet Margaret Skjelbred, Stokke Skolers 

Musikkorps, Kristian Horntvedt, Stiftelsen 

Melsom Mølle og Stokke Historielag.  

 

 

Olav Aas (President i Stokke Rotary), Else Marie 

Gjørvad, Bjørn Erik Eriksen (Stokke Rotary) 

 

 

Skien Rotary klubb - Varmende innsats 

Sjelden har en rotaryklubb varmet så godt opp til 

et prosjekt som det Skien Rotary Klubb har gjort 

i år. Lenge før utvekslingsstudent Andrew fra 

Alaska kommer til byen har nemlig klubben 

kappet og kløyvd ved for bl.a.å skaffe unggutten 

lommepenger under skiensoppholdet.  30 

kubikkmeter bjørk – eller godt over 600 sekker 

med fin bjørkeved – skal gi de inntektene 

klubben trenger for å underholde 

utvekslingsstudenten mens han er i Skien. 

I mange år hadde Skien Rotary Klubb et prosjekt 

der den fikk vedtømmer fra Løvenskiold Fossum. 

På dugnad ble veden kappet, kløyvd og fraktet til 

Frelsesarmeen, som i neste omgang fordelte den 

til trengende i Skien. Prosjektet var en sosial 

happening som mange snakket om med glede. 

Derfor foreslo påtroppende president Per Simon 

Mustvedt å gjenopplive vedprosjektet, men nå 

med førsteklasses ved som kan være 

handelsvare. I vår har derfor trofaste 

vedhoggere fra 85 år og nedover tilbrakt mange 

timer og dager ved vedmaskinen hos Per Simon, 

og kvelder og lørdager er gått med til å pakke 

veden i 60-liters sekker.   

Når de tre rotaryklubbene i Skien i august 

mottar unge Andrew fra Alaska har 

forhåpentligvis Skien Rotary Klubb sin del av 

lommepengene hans klare.  For da bør en del av 

veden være solgt. Og målet er at rotary-veden 

skal varme både i Andrews lommebok og i hytter 

og hus der eierne har kjøpt ”rotaryved”. Samtidig 

kan klubbens medlemmer se tilbake på et 

uvanlig prosjekt som har bidratt til både svette 

og arbeidsfellesskap blant klubbens medlemmer. 

 

 
 

Det store vedlasset ga mye arbeid for f.v. Magne 

Forland, Jan E. Ilebrekke, John Buer, Per Simon 

Mustvedt og Odd Erik Finsrud. 

 



 
Full innsats med vedpakking. Fra venstre Jan E 

Ilebrekke, Torjus Wæringsaasen, Tor Moripen, 

Odd Reidar Thomassen, Manoharan Manika, 

Øystein Køhn og Terje M Hermansen. 

 

 

Sandefjord-Øst med ny vedaksjon 
  
Sandefjord-Øst Rotary Klubb har for fjerde år på 
rad satt i gang et vedprosjekt der overskuddet 
går til ulike gode formål, lokalt og internasjonalt. 
Med forventet vedsalg i løpet av høsten vil mer 
enn 100.000 kroner være skaffet tilveie på 
denne måten. Årets prosjekt er mer enn godt 
igang, gjennom at saging, kløyving og lagring av 
omlag 3 favner ved på paller er bortimot fullført. 
Etter tørking over sommeren avsluttes 
prosjektet i september med pakking av veden i 
passende sekker for salg, og utkjøring til kunder 
i og rundt Sandefjord. Innsatsen representerer 
en hyggelig sosial aktivitet for de medlemmene 
som deltar, som oppleves som en ekstra bonus. 
Siden klubbens medlemmer har relativt høy 
gjennomsnittsalder, er det helt frivillig å stille 
opp. Det er imponerende hvilken innsats som 
legges for dagen, selv om mange deltakere er 
langt forbi oppnådd pensjonsalder. 
  
Polio Plus, Leve Vestfold, Handi Camp, fattige i 
Birzai (Litauen) og en student i Litauen har vært 
på mottagersiden i løpet av de 3 første årene av 
ved-prosjektet, som resultat av en innsats som 
både skape varme når jobben gjøres og etter at 
ved og støtte er distribuert. Denne aktiviteten 
kommer godt innunder mottoet ”Service above 

self”, og er en svært så meningsfull utfordring og 
treningsøkt for alle som er med. 
  
  

 
Mathias Håkegård og Knut Sperre, to effektive 
motorsagere i forskriftsmessig utstyr under 
Sandefjord-Øst Rotary Klubb's vedaksjon 2012. 
 
 

  
Thor Asbjørn Andersen og Knut Abrahamsen er 
blant medlemmene som hvert år gjør en 



skikkelig innsats under vedaksjonen, Knut også 
gjennom å bidra med utstyr og lagringsplass på 
egen gård. 
 

Ledsager på ”15th IIW Convention” i Istanbul 

v/PDG Svein Aanestad 

Etter at Anne-Grethe har fulgt meg trofast på 

hele fem Rotary Conventions, kunne det være på 

tide å bytte litt på rollene. Og siden Inner Wheel 

skulle avvikle årets Convention” den 17. til 22. 

april i Istanbul, ble vi fristet til å melde oss på. 

(Inner Wheel Conventions arrangeres kun hvert 

tredje år, mot Rotarys årlige samling). 

 

En videre grunn for oss til å dra, var at Tove 

Søndergaard fra Notodden Inner Wheel-klubb er 

årets President for D 29, og vi ville gjerne reise 

sammen med henne og hennes mann og 

rotarianer Erik. Dessverre ble Tove syk like før 

avreise, slik at reisen for dem ble avlyst. Likevel 

la vi av gårde, og Austrian Airlines tok oss trygt 

til Istanbul, med noen timers ventetid for 

flybytte i Wien. 

Vi hadde, slik vi oftest har gjort i forbindelse med 

de Rotary Conventions vi har deltatt på, selv 

vært på Internet og funnet et hotell som så ut til 

å kunne passe oss. Dette kan være ”risikosport”, 

men denne gangen lyktes vi ekstremt godt: lite, 

intimt hotell i spennende omgivelser nær 

Taksimplassen, rimelig pris, god service, stort, 

rent og ordentlig rom med terrasse og en 

eventyrlig utsikt over Bosporos mot den 

asiatiske del av byen.  

 

Og byen, med sine mer enn 15 millioner 

innbyggere, skuffet heller ikke. Den er kalt ”byen 

der øst møter vest”, og ”byen som aldri sover”. 

Dette gir en spennende og eksotisk opplevelse av 

mangfold. Byen oser av kultur og historie. 

Severdighetene står i kø (og stå og gå i kø er noe 

man må regne med ved de mest populære 

”turistfellene” som Den Blå Moské, Hagia Sofia 

eller Topkapi-palasset!). Men, som i så mange 

eksotiske byer, er det utrolig mye å se og 

oppleve bare ved å rusle rundt i gatene, snuse 

inn dufter og betrakte mylderet. Noe som slo oss 

var hvor uventet rent og ordentlig alt virket, 

enten vi var i de nyere deler av byen som rundt 

Convention-senteret, eller i gamlebyen på andre 

siden av ”Det Gylne Horn”. Svært lite tigging og 

elendighet, og, noe vi har opplevd som plagsomt 

ved andre eksotiske reisemål: aggressive, 

innpåslitne handlende som ikke godtar et nei for 

et nei! Og noe som nesten lyder utrolig: vi hørte 

ikke om en eneste Convention-deltaker som ble 

bestjålet!  



Lütfi Kirdar Convention Centre, like ved Istanbul 

Hilton, forholdsvis nytt, flott og romslig, var et 

høvelig møtested for et slikt arrangement. 

 

Et deltakerantall på mellom 2000 og 2500 kan 

virke lite i forhold til hva som er vanlig på de 

årlige Rotary Conventions, men likevel var det et 

imponerende skue når samtlige benket seg ved 

runde bord til fredagens gallamiddag. Det ble 

sagt at det denne gangen var langt flere menn 

med enn tidligere. Fra deltakerlista går det fram 

at av 87 påmeldte fra Norge var hele 15 

mannlige ledsagere. (IIW har ca 100 000 

medlemmer, alle kvinner, i 103 land, fordelt på 

3895 klubber). 

 

 Registreringen begynte allerede tirsdagen, to 

dager før offisiell åpning. Da meldtes det om 

”fullt kaos”, men da vi ankom dagen etter, gikk 

det helt greit. Sammen med navneskiltet var det 

vouchers til alle arrangement. Likevel skulle man 

stille seg i ny kø for å få tildelt bord til 

gallamiddagen, noe mange mente burde være 

unødvendig i og med at det var plass til alle.  

Det var fint og variert program både på 

åpningen, og også ved ”Closing Ceremony” 

lørdag ettermiddag. Det var hilsener fra bl a den 

karismatiske IIW-presidenten Catherine 

Refabert fra Frankrike, Ülkü Somer, Convention 

Coordinator fra den lokale arrangøren, samt DG 

for det lokale Rotarydistrikt 2420. Istanbuls 

borgermester, høstet, i tillegg til å være morsom, 

ekstra applaus for måten han håndterte sine 

”Clic-specs”. Han bidro til at alle skulle føle seg 

velkomne til ”hans” by.  

Det ble sagt at man hadde for få vertsfamilier til 

at tradisjonen kunne følges ved å la Host 

Hospitality-kvelden foregå i mindre grupper 

rundt hos lokale medlemmer. I stedet valgte man 

å kjøre alle til et fantastisk underjordisk lokale 

midt i gamlebyen, ”1001 Columns Cistern”: 

www.en.wikipedia.org/wiki/Cistern_of_Philoxen

os . For oss og mange andre ble dette et absolutt 

høydepunkt. Denne gigantiske vannsisternen, 

trolig fra år 330 e Kr, er den største av flere som 

sikret Bysants innbyggere drikkevann. Selv om 

det i virkeligheten kun er 224 marmorsøyler 

som støtte for takhvelvingene, så er det likevel 

imponerende. Her ble det plass til samtlige til et 

enormt cocktailparty, der utsøkt ”fingermat” og 

rikelig med flytende ble servert av kvikke 

omvandrende kelnere av begge kjønn!  

Når sant skal sies droppet vi det meste av de 

såkalte ”Business Sessions”, siden vi begge var 

deltakere på eget initiativ, og ikke delegater. Men 

vi ble behørig orientert om vedtak av betydning 

for videre eksistens av organisasjonen. I likhet 

med Rotary sliter man med rekrutteringen. Et 

forslag bl a president Catherine har ivret for, 

nemlig å åpne for medlemskap for kvinner uten 

betingelse om slektskap eller annen tilknytning 

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Cistern_of_Philoxenos
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Cistern_of_Philoxenos


til Rotary, ble vedtatt. Så vil tiden vise om dette 

hjelper. Fremdeles er det kun kvinner som kan 

bli medlemmer. Det ble også vedtatt at neste 

Convention, i 2015, skulle legges til København. 

Dette er jo kort vei for oss fra Norge, så kanskje 

det der blir en enda større norsk kontingent – av 

både kvinner og menn… 

      

 

 

 

 


