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Vi er allerede godt inne i 2015, men jeg vil likevel benytte 

anledningen til å ønske dere alle et riktig godt nytt år. Det 

knytter seg alltid tanker til et årsskifte, og de fleste av oss tar en aldri 

så liten privat statusrapport. Hvordan var det det gamle året, og hva 

ønsker vi og håper vi for det nye. For egen del har jeg noen helt 

konkrete ønsker for klubbene i distriktet vårt: At klubbene må 

fortsette og kanskje forsterke det gode rotaryarbeid som gjøres rundt 

omkring. At vi tar vare på hverandre og har et fellesskap som gjør at andre ønsker seg å bli en del av 

det. Flere medlemmer betyr flere hender som kan bidra til felles beste, lokalt og internasjonalt. Det 

er viktig at klubbene får inn nye mennesker med nye ideer, noen som kanskje har andre tanker om 

hvordan vi best kan løfte arven etter Paul Harris og yte SERVICE ABOVE SELF. Og samtidig er det like 

viktig at alle høster av den rike erfaringen som mange rotarianere har. Med et godt samspill mellom 

fornyelse og erfaring vil klubbene gå et godt nytt år i møte.    

Presidentsamlingen i Fevik i begynnelsen av januar  
ga oss en nyttig status for klubbene. Det ble møte med en interessert presidentgruppe der de fleste 
klubbene var representert. Vi hadde gjennomgang av status i forhold til klubbenes egne mål og 
planer med arbeid både i plenum og grupper.  
 
Det var mye på agendaen: 
Ungdomsutveksling: Tone Kolbenstvedt snakket om ungdomsutveksling og oppfordret presidentene 
til å se verdien i at ungdom knytter kontakter over hele verden. Antall studenter har gått ned i 
distriktet vårt, og med Rotarys satsing på ungdom er dette et fint område der klubbene kan gjøre en 
god innsats.  
RYLA: Alltid engasjerte Thor Asbjørn Andersen fra Sandefjord Øst er både president og RYLA-
ansvarlig. Det er et strålende ungdomsprogram som også gir god PR i lokalmiljøet.  
Profileringsprogrammet: Inger Britt Zeiner gjennomgikk strategi og det nye profileringsprogrammet 
og påpekte verdien av at vi bruker enhetlig profil og at vi forsterker markedsføring av Rotary som 
varemerke.  
Hjemmesiden: Tor Endre Bakken ga en god innføring i hvordan arbeidet med oppgradering av 
hjemmesiden skal gjennomføres i klubbene.  
Handicamp: Miriam Ormøy Ibsen fortalte både morsomt og rørende om sine opplevelser på 
Handicamp 
Prosjektpresentasjon: Tonny Neuman fra Horten RK fortalte om klubbens flotte engasjement i 
kampen mot Ebola. Svein Aanestad inspirerte oss alle med sin informasjon om «Senior-OL« på 
Notodden.   Lillesands prosjekt i Tibet støttes også av Arendal, og info om det ligger på distriktets 
hjemmeside.  
Det ble både alvor og skjemt i løpet av samlingen, og president Christen Bugge fra Lågendalen fikk 

latteren til å runge han fortalte at klubben arrangerte NM i kurompekast. 
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I tillegg ble det gjennomført ekstraordinært årsmøte der både 

regnskap og årsmelding ble godkjent.  

Presidentsamlingen ble avsluttet med «bageren fra Kristiansand». 

Et fyrverkeri av en mann som i tillegg til å drive Dampens bakeri i 

sørlandsbyen også er en topp motivator. Han sørget for at alle dro 

hjem med smil om munnen og vilje til økt innsats. 

Rotary 110 år 23.februar 2015 
Jeg minner klubbene om jubileumsdagen i februar. Det er utsendt forslag til arrangement 
som klubbene kan ha, og jeg håper mange klubber følger oppfordringen og bidrar til å  
gjøre Rotary kjent i lokalmiljøet, og til at målsettingen om å samle inn kr 110.000 til polio - på 
landsbasis - blir nådd.     
 
IT kurs er gjennomført i Sandefjord og Kristiansand. Det er viktig at klubbene følger opp og får 

oppgradert egne klubbsider. Dagens sider blir tatt ned 30.juni. Pr i dag er det 38 klubber som har lagt 

inn IT-ansvarlig i medlemsnett på rotary.no 

Jubileer 
Tre av klubbene i distriktet har 50-års jubileum dette halvåret. Først ute er Brevik med charterdato 
5.2.1965. De neste to er begge i juni, Stavern ble chartret 8.juni 1965, og Svelvik 23.juni samme år. I 
første omgang sendes gratulasjoner til Brevik! 
 
TRF – Rotaryfondet 
Jeg registrerer at det er stor interesse for gode prosjekter, og flere klubber tenker sammen for å 
planlegge og gjennomføre Global Grants. Selv om det er noen utfordringer med den nye ordningen 
for grants, gleder det meg å høre at det er god aktivitet i klubbene.  

Følgende klubber har søkt og er innstilt til district grant dette rotaryåret: Mandal, Stokke, Horten, 
Svelvik, Lågendalen, Jarlsberg, Langesund, Lyngdal, Tønsberg, Sandefjord og Notodden. Det blir 
overført midler fra TRF i Chicago så fort alle rapporter fra forrige tildeling er kommet inn. TRF-
komiteen ber meg minne klubbene om å sende inn manglende rapporter snarest.  

 

Det er registrert innbetaling til fondet fra 23 klubber så langt dette rotaryåret. Under samlingen i 

Fevik fikk Langesund, Brevik og Færder vimpel og 

heder som distriktets klubber med høyest 

innbetaling til Annual Program Fund – per capita 

i 2013-14.  

 

 

 

 

Januar måned hadde «Rotary awareness» som tema. I februar er vi bedt om å rette fokus mot 

verdensforståelse. Det kan være godt tema å knytte mot jubileumsdagen. Rotarys arbeid for 

verdensforståelse og fred er noe vi kan markedsføre i enda sterkere grad – og ikke minst arbeide for 

det.  



 

Medlemsvekst er viktig, og jeg ber klubbene ha sterk fokus på dette. Med gode og varierte program, 

et godt miljø, muligheter til å bruke fritiden til hygge og nytte – i tjeneste for andre – kan vi trygt 

invitere nye medlemmer til organisasjonen vår. 

I vårt distrikt har vi 80 % menn og 20 % kvinner. I sone 16 er det Island som har høyeste kvinneandel 

med over 25 %, men vårt distrikt 2290 har høyest kvinneandel i Norge. Vi har også en 

bevaringsprosent på 97, og det tyder på at medlemmene trives i klubbene i distriktet.  

Vi har mange ressurspersoner i distriktet vårt, og jeg ber presidentene gi beskjed til sin AG hvis 

klubben ønsker besøk av en eller flere som har kunnskap innen spesielle områder. 

Prosjektwebside:  Det er nå laget en som heter lightup.rotary.no 

Jeg anbefaler alle å gjøre seg kjent med den. Der legges det bl.a. ut prosjekter, informasjon om 

profileringsmateriell og mye annet som er nyttig for klubbene.  

 I neste månedsbrev får vi bl.a. høre fra vår DGE Bjørn Aas og hans opplevelser på «Guvernørskolen» i 

San Diego.  

Medlemsnett 

Mange klubber har hatt sine årsmøter, og jeg minner igjen klubbene om å legge inn navn på ny 

klubbledelse i medlemsnett snarest mulig.  

 

Light up Rotary i bokstavelig forstand – eller via Ebola prosjektet. 

 En ekstra hilsen til Kristin Taksdal som kom direkte fra toppen av Kilimanjaro til 
presidentsamling i Fevik.  Sporty gjort. 
   

 
 
 
 
 
 

 

Light up Rotary 

 
Vennlig hilsen 
Svein-Eirik Jensen 
distriktsguvernør 


