
   

Nyhetsbrev Januar 2013 

Månedsbrev  

Januar 2014 
 

  
  

Nelson 
Mandela 
vil bli 
husket 
som en 
alliert 
for fred.  
 

 
Her vaksinerte han et barn mot polio, sammen med Rotary. 
Guvernøren vil anbefale alle medlemmene å kjøpe en Poliopins. Dette 
er fin reklame for Rotary s arbeid. Støtten vår til Polio kan fortsette til 
vi er ferdige med dette programmet.  
Inntekten som kommer inn for hver Pin, vil bli sendt fra vårt distrikt til 
Poliofondet. Alle distriktene i Norge har begynt dette salget. La oss 
henge med! 

RUNDT OM I ROTARY 
Januar er  måned for BEVISSTHET i Rotary 
 
Bevissthet: Nå er tiden for å feire Rotary ved å gjøre andre oppmerksomme 
på våre programmer, Rotary tilbud og muligheter for arrangementer og 
aktiviteter som involverer deg og din klubb. Kontakt Distrikts ledelsen for 
flere ideer om hvordan dette kan gjøres. Mye blir allerede å finne på 
distriktets nettside, http://di2290.rotary.no 
Her ser du for eksempel hva stipend Interesseforeningen har, her kan du 
også lese om HandiCamp 2014.  
 
Utlysing av stipendier fra Interesseforeningen. Søknadsfrist NB 
Interesseforeningen i Rotary Distrikt 2290 har til formål å ”fremskaffe 
midler til å dekke reiseutgifter for økt kontakt mellom ungdom fra 
forskjellige kulturer”. Pengene stilles til disposisjon av distriktet. Ofte har 
dette blitt brukt til å dekke reise og opphold for dem som søker seg til 
World Affairs Seminar i Wisconsin, USA i juni hvert år. Men det er også 
mulig å dele ut til andre søkere og andre formål.  
Tema 2014 er ”World Health – Issues And Responsibilities” og seminaret 
holdes i tiden 21.-27. juni. Når det gjelder opplysninger om World Affairs 
Seminar, viser vi til deres hjemmeside.  
Hvert seminar har motto som angår fred og konfliktløsning. Seminaret 
samler ungdom fra hel e verden til å oppleve fremtredende, internasjonale 
forelesere. For hver 10. deltaker finnes spesielt kvalifiserte rådgivere. På 
www.worldaffairsseminar.org finnes mer utfyllende opplysninger. 
 
 
  

 

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 

 

ShelterBox er nå inne 
med tre team i 
Filippinene. Hjelpen 
kommer frem. Se  fersk 
rapport på vår nettside 
http://di2290.rotary.no 

 

 



       

AG` s hjørne- Ikke denne måned. 
 

Guvernørens aktivitet i Januar. 

10.januar Distriktsrådsmøte 
10.-11.januar Presidentsamling; -  forberedelser og gjennomføring. 
Delta på  Distriktets ledersamling i begynnelse av februar 
 
PROSJEKTER i klubbene – Se aktivitetene! 

Rotarylekene for psykisk utviklingshemmede i Bamble og Porsgrunn arrangeres 
av Brevik Rotaryklubb og Langesund Rotaryklubb i Skjærgårdshallen  
I april i fjor var det sjette gangen lekene ble arrangert, og interessen har vært jevnt 
økende i perioden. Det ventes gjerne rundt 50 deltakere til idrettslekene. 
Det er like moro for arrangørene som for deltakerne å være med på dette 
arrangementet som foregår i uformell stil, men likevel med idrettens alvor. Lekene 
åpnes vanligvis med ordfører, musikkorps og flaggparade. 
Utover dagen konkurreres det i 60-meter, presisjonskast og lengde uten tilløp. Det 
er felles bespisning med god mat og drikke fra samarbeidspartnere, og man runder 
av med medaljeutdeling tidlig på ettermiddag. 
Dette er en koselig konkurransedag.  
For øvrig har Langesund RK etablert basketballbane i Litauen i samarbeid med 
andre Rotary klubber. Brevik RK fikk en stund tilbake en testamentarisk gave og 
sørget blant annet for at en skulptur ble satt opp i Fogdehaven. 
Brevik RK kjører eldre til sosialt arrangement. De satser på ungdomsutveksling og 
RYLA. 
 
 Notodden Rotaryklubb deler hvert år ut Kvernkall - prisen til 
personer, bedrifter eller organisasjoner som for egen risiko og regning 
har bidratt til nyskapning, enten med et nytt produkt eller en ny 
forretningsidé som har ført til samfunnsnyttig utvikling i 
lokalsamfunnet. Notodden Rk arrangerer Livsglede for eldre. De har 
også frivillighetsprosjekt/leksehjelp blant flyktninger. Blues Tjeneste 
for Notodden Rotary: I stedet for salgsstand under Bluesfestivalen i 
august i år, så var mange av medlemmene i klubben engasjert som 
vakter i selve festivalen. Dette ble jo en nokså annerledes 
”bluestjeneste” enn å selge bakte poteter, pølser, vafler m.m. Endringen 
synes imidlertid stort sett å ha gått greit. Notodden RK har Bilrebusløp 
i August måned. 
 

Invitasjon til Convention 2014 

http://www.riconvention.org/ 

 

 

 

Januar bilde   J   
 
 
Med vennlig 
hilsen 
Elisabet Stray 
Guvernør 

Bildet viser innmarsj for 
Rotarylekene 

Kvernkall – 
prisen 
Notodden 
Rotary klubb 

 


