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i dag
noen dU Vil gratUlere? ØP tar gratis inn omtaler med bursdagsbilder.  
Bildene må legges inn på vår nettside op.no/gratulerer

Charles, Charlotte og 
lotte: I dag, 27. april, har Charles, 
Charlotte og Lotte navnedag. Charles 
er engelsk og fransk form av Karl som 
betyr mann, fri mann. Charlotte er 
fransk, dannet til Charlot, som er 
forminskelsesform av Charles. Lotte er 
selvfølgelig kortform av Charlotte.

naVnedag
Frank Johansen
Produksjonskoordinator
930 16 062
frank.johansen@op.no

Navn i dag 
lågendalen            
rotary klUbb
Er en av fire Rotary-klubber 
i Larvik og Lardal. Dekker 
området fra Kvelde i sør til 
Hem i Lardal i nord.

«Etablering, ledelse, 
kommunikasjon og 
etikk» var temaene på 
Rotarys seminar på 
Gavelstad gjestegård. 
Fra Lågendalen Ro-
tary deltok Håvard 
Damsgård Klepp.
roger w. sørdahl
roger.sørdahl@op.no
992 03 709

Det store ungdomsseminaret 
på Gavelstad Gjestegård i Lar-
dal, der 18 ungdommer fra hele 
distrikt 2290 deltok, har navnet 
RYLA. Det står for «Rotary 
Youth Leadership Award» og er 
rett og slett Rotarys Ledelsesse-
minar for Ungdom. Dette har 
vært et offisielt Rotary-pro-
gram siden 1971. 

– Målsettingen med RYLA er å 
gi fremtidens ledere impulser 
og ideer til et godt lederskap 
innen næringsliv, organisa-
sjonsliv og forvaltning, forteller 
Thor Asbjørn Andersen, RYLA-
ansvarlig i Rotary Distrikt 2290 
som inneholder 44 klubber og 
strekker helt sør til Kristian-
sand.

sosialt medansvar
Målgruppen for RYLA er ung-
dom av begge kjønn i alderen 
18-25 år som har vist initiativ, 
evner og vilje til sosialt medan-

svar ved å være ledere innen 
foreningsliv, elevråd, student-
organisasjoner og også potensi-
elle ledere i næringslivet. 

– RYLA-seminarene gjen-
nomføres vanligvis distriktsvis, 
men også på nasjonalt og inter-
nasjonalt nivå. I hvert distrikt 
finnes det en RYLA-ansvarlig 
som på oppdrag av distriktsgu-
vernøren organiserer og gjen-
nomfører RYLA-seminaret, 
med hjelp av en lokal RYLA-ko-
mité fra en Rotary-klubb som er 
tildelt oppgaven. I år, som i fjor 
var det Sandefjord-Øst Rotary 
Klubb som påtok seg oppgaven. 
Medlemmene i arrangørklub-
ben var meget fornøyd med 
årets arrangement. Deltakerne 
ga også meget gode tilbakemel-
dinger, forteller Thor Asbjørn 
Andersen. 

Formen som brukes i RYLA er 
forelesninger av høyt kvalifi-
serte personer og vekselvirk-

ning mellom plenums- og grup-
pediskusjoner. I plenumsdis-
kusjoner er gjerne spesielle res-
surspersoner til stede. 

– Det er aldri noe problem å få 
dyktige forelesere til disse se-
minarene sier Asbjørn Ander-
sen.  

håvard fra lardal
Rotary-distriktets klubber har 
valgt ut ungdommene som del-
tar på seminarene som de siste 
årene har foregått på Gavelstad 
og sponser en eller flere av dis-
se. 

– Fra Lågendalen Rotary 
Klubb deltok denne gangen Hå-
vard Damsgård Klepp fra Lar-
dal. Etter seminaret holdt Hå-
vard foredrag i den lokale klub-
ben vår, og det er tydelig at 
RYLA her bidrar til å gi ambisiø-
se ungdommer en god start på 
sin yrkeskarriere, forteller Øy-
vind Bergene som er president i 

Lågendalen Rotary Klubb.
Og Håvard Damsgård Klepps 

yrkeskarriere ser ut til å bevege 
seg innenfor kjøpmannsyrket. 
Han går til daglig på Thor Hey-
erdahl videregående skole, 
men jobber hos Rema på Øya på 
kveldene.

– Så vidt jeg har forstått, er 
Håvards største ønske å bli 
kjøpmann. Det er derfor han 
har tatt seg denne jobben ved 
siden av skolen. Og i denne for-
bindelsen er RYLA-seminarene 
nyttige. Her bygges det nett-
verk og skaffes kontakter, noe 
som er viktig i nær sagt enhver 
yrkessammenheng. Dette ga da 
også Håvard tydelig uttrykk for 
da han holdt foredrag i Lågen-
dalen Rotary Klubb, sier Øy-
vind Bergene.

Han forteller også at Gavel-
stad Gjestegård får mye skryt 
for måten de tilrettelegger Ro-
tary-seminarene på.

Lederspirer på seminar
beViset: Håvard Damsgård Klepp mottar kursbeviset fra Guvernør i Rotary Distrikt 2290, Sigurd Arbo Høeg (til høyre) og president i Sandefjord-Øst Rotaryklubb Terje Barstad 
etter RYLA-seminaret på Gavelstad.


