
  

Nyhetsbrev November 2013 

Månedsbrev  

November 2013 
 

Tema: Vennskapsklubb: Din neste Rotary 
opplevelse  
Har din klubb en vennskapsklubb? Og hva består vennskapet i? 

Vennskap oppstår, og i Rotary består de gjennom mange år og 
via nye medlemmer. Det finnes både de offisielle vennskapsklubber, 
som står nevnt i medlemsboken under din klubb og de uformelle 
vennskapsklubber, som oftest er klubber som ligger i nærheten. 
Klubben kan ha stor nytte av en vennskapsklubb. Man kan 
samarbeide om å avholde sommerleir for unge, besøk hos 
hverandre med kulturelle innslag eller et prosjekt i lokalområdet 
eller internasjonalt, avhengig av om det er naboklubben eller den 
internasjonale vennskapsklubb som er ansvarlig. Det kan være 
tilfeldig hvordan klubben har fått sin vennskapsklubb, men ofte 
starter det gjennom en personlig kontakt i kanskje en helt annen 
sammenheng, og vennskapet mellom to klubbers medlemmer har 
utviklet seg til et formelt årelangt vennskap. Kanskje har din klubb 
tradisjonsrike opplevelser med klubbens vennskapsklubb. Hvis ikke, 
så er det en idé å komme i gang. Hvis din klubb ikke har en 
vennskapsklubb og er interessert, er det alltid klubber som søker 
etter en vennskapsklubb. Si i fra om din klubb kunne tenke seg flere 
venner – kanskje dette er noe du kan utvikle! 

Med vennlig hilsen Elisabet Stray 

RUNDT OM I ROTARY 
November er kursmåned 
Rundt i distriktet vårt har vi nå arrangementer for innkommende 
presidenter – Pre PETs 
Distriktets ledelse holder også kurs i Medlemsutvikling og TRF. 
På distriktets nettside finner du sted og tid. 
www.d2290.rotary.no 
Januar 10.-11. 2014 møtes Guvernøren, distrikts ledelsen og alle 
årets klubbpresidenter. Mette Sand som er vår Distrikts trener, 
vil i samarbeid med Guvernør og distriktsansvarlige, legge opp et 
godt program. Vi samles til hyggelig samvær på Fevik Hotel 
igjen, fredag ettermiddag og reiser derfra lørdag ettermiddag. 
Påmeldingen til dette samvær kan gjøres nå på distriktets 
nettside. www.d2290.rotary.no 
Guvernørens kalender i November 
Klubbesøk: Kristiansand Vest, Skien Vest, Gimsøy, Farsund, Nedenes, Sandefjord Øst, 
Holmestrand, Skien. Møte i Oslo med Norges guvernører. Innkallinger sendes ut: nå. 

 

Aktivitet er limet i klubben! Vi diskuterer livlig i min klubb, Grenland 
Rotaryklubb. Og det er alltid spennende og mye å lære. Ofte svinger vi 
innom tema hva som er viktigst i vårt rotarymedlemsskap. En ting er vi i 
alle fall enige om, at kameratskapet kommer svært høyt på listen. Det er på 
en måte selve grunnmuren i vårt klubbhus. Men øverst på pallen kommer 
aktivitet av ymse slag, aktivitet som betyr en forskjell, eller makes a 
difference, som er mer presis. For eksempel ungdomsutveksling. Vår klubb 
var så heldig å få være vertskap for Charlotte Coats fra Ontario, Canada til 
i sommer. Og vår Elisabeth Forland fra Skien fikk anledning til å reise og 
studere et begivenhetsrikt år i USA. Det er lykke, det. Jeg håper at alle 
klubber står på for ungdomsutvekslingen!  Denne hilsen er fra   
Gren land Rk,  Met t e  Kr i s t ine  Sand,  Dis t r ikts  t r ener .  

Distrikt 2290 
Guvernør 2013-2014 

Elisabet Stray 

 
Websiden  
Innlegg til websiden sendes til 
Peter Stray-Röding som en 
Word-fil, med bilder vedlagt, 
eller som PDF-filer med bilder 
innsatt. 
Mail: dico2290@rotary.no 
Vi ser frem til å høre fra dere 

Tone Kolbenstvedt, DYEO  forteller 
at ungdomsutvekslingen er inne i et 
godt spor. Det er svært gledelig at 
mange klubber 
nå forbereder 
utveksling i 
2014/15! Flere 
av våre klubber 
fortjener også 
honnør for godt 
arbeid med ungdommene som er inne 
nå. Ungdommene skryter av 
klubbenes engasjement og sier at de 
blir godt inkludert i både klubb og 
lokalsamfunn.  



       AG` s hjørne - vi fikk ikke innlegg denne måneden . 
 
 
GUVERNØRVALGET 2016-17 
Vi trenger ditt forslag til ny Guvernør i vårt Distrikt 2290 
Kjære Klubbmedlemmer , Kjære Presidenter 
Prosessen tar tid, og vedkommende skal gjennom læring/trening både i vårt 
distrikt, i Norge og Internasjonalt. 
Ta dette opp i første styremøte. Jeg er sikker på at det finnes noen i 
klubben som har kvaliteter, interesse og tid for dette. 
Nominering av Guvernør for 2016-17 Send oss forslag innen 10. 
november. Snakk med IPDG Njål Gjennestad, leder for Guvernør utvalg 
dette året. Telefon: 908 23 919 eller Epost: njal.gjennestad@sfjbb.net 
 
NORFO har trykksaker som gir god informasjon om Rotary, hva Rotary 
er og hva Rotary gjør. 
Nå er ”Fakta om Rotary” ajourført og trykket en fin liten sak i 
bankkortstørrelse. Dette skriver Edrund Olaisen i 
Kommunikasjonskomiteen 
En annen som er enda mer "lesbar", i farger og med bilder, er brosjyren 
"Her er Rotary International - hvor er du?" Begge disse koster kr 5 pr stk. 
og egner seg godt til både utdeling til ikke-rotarianere og som en liten 
oppfriskning for rotarianere som har vært med en stund. 
”Seremonier og rammer” er et hefte som gir en fin innføring i "skikk og 
bruk" ved Rotary-møter og annet. Den koster nå kr 20 pr stk. 
Ved opptak og til alle klubbens medlemmer har vi ”Håndbok for Rotary i 
Norge”. Alle medlemmer bør ha den, og mange klubber har fått tak i til 
sine. Den koster kr 25 pr stk. 
Brosjyren som heter "Invitasjon til Rotary" blir trykket opp snart. Den er 
fin å bruke til potensielle medlemmer. 
Bare send bestilling til:  klubbservice@rotary.no 

PROSJEKTER i klubbene fortsetter også i kuldeperioden.  

La oss se hva LÅGENDALEN RK GJØR: Hver eneste jul får Lardal 
Sykehjem besøk av Lågendalen s klubbpresident. Han har med seg noen 
flasker med særdeles godt drikke. Dette blir satt pris på av sykehjemmets 
beboere.  

Ved Lardal Sykehjem har Lågendalen Rotaryklubb bistått med å lage dyre-
innhegninger, slik at beboerne kan se på dyrene som går og beiter. Over 
flere år har Lågendalen Rotaryklubb stilt opp på Lågendalsrutas verksted og 
tilbudt gratis hjulskift til bygdas pensjonister og trygdede. Kaffe og vafler 
ble servert mens de ventet.  

Lågendalen Rk er i gang med rydding og tilrettelegging av badeplassen 
Helveteshølen i Herlandelva.  

De utfører dugnad på Klokkergården hver vår. Lågendalen bidrar i tillegg 
hvert år med gode midler til Polio arbeid i Rotary International. Neste 
måned ser vi på to andre Rotaryklubber i distriktet vårt. Kan du gjette?  

 

 

Invitasjon til Convention 2014 

http://www.riconvention.org/ 

 

Øverst: Water Survival Box UK 
Rotary.  

Nederst: Shelter Box  

Vil du benytte en av disse boksene? 

Novemberbilde   J  

 

Med vennlige hilsener fra 
Guvernør Elisabet 

https://www.rotary.org/en/give 

http://laagendalen.rotary.no 


