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– Han er god på alt
side 30-31

– Vet ikke hvor pengene har tatt veien side 14-15

juLebussen: Edrund Olaisen (72) i Langesund Rotary-klubb er primus motor når flere Rotary-klub-
ber sender ned ei hjelpesending før jul til byen Panevezys i Litauen. «Julebussen» har blitt en fast tradisjon, 
og i løpet av 17 år har de hjulpet over 1400 familier, flere barnehjem, skoler og sykehus. I disse dager er flere 
dugnadsarbeidere i full sving i en låve i Stavern, hvor de pakker årets hjelpesending. side 10 og 11

17 år med engasjement og innsats: 

1400 familier 
har fått hjelp

Lanserte 
Porsgrunnsakevitten
Den opprinnelige utgaven av «Porsgrunnsake-
vitt» ble lansert på midten av 1990-tallet og 
holdt det gående i ni år. Hele 10 000 liter skal 
ha blitt solgt av den det første året.  Nå er den 
tilbake, og fredag ble lanseringen feiret. 
 side 42-43

 ● KuLTuR



Punktert vindu?
– det holder å skifte bare glasset!

Tlf. 35 50 93 00
Rødmyrsvingen 92, 3735 Skien • www.thoresenglass.no

Utskifting av glasset
forbedrer også isolasjonsverdien

og øker komforten.

GRATIS

BEFARING!

Uforpliktende

tilbud!

Lik oss på Lik oss på
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dugnadsjobb: Unni Dahl (til venstre) fra Skien Rotary, Berit Molstad og Grethe Flatland fra Færder Rotary, Edrund Olaisen og Kari Herder Kaggerud fra Langesund Rotary.

STAVERN: Edrund 
Olaisen (72) i Lange-
sund Rotary-klubb er 
primus motor for 
hjelpesendingene til 
Litauen. 
Ørnulf Holen
ornulf.holen@ta.no
959 14 216

I fjor, på Litauens nasjonaldag 
16. februar, ble Edrund Olaisen 

utnevnt til æresborger i byen 
Panevezys i Litauen – noe som 
vanligvis kun gis til litauiske 
borgere. Og i 2009 fikk hun en 
litauisk orden av daværende 
president Valdas Adamkus.

Engasjementet hennes star-
tet da hun for 17 år siden var gu-
vernør for Rotary-distrikt 2290, 
som er fylkene Telemark, Vest-
fold og Agder-fylkene.

– Guvernører i Rotary besø-
ker hverandre, og slik kom vi til 
Litauen. For 17 år siden var be-

hovet for hjelp enda større enn i 
dag, sier Olaisen.

I løpet av 17 år har rundt 33 
Rotary-klubber bidratt til den 
årlige hjelpesendinga som blir 
sendt ned før jul, og som hittil 
har hjulpet mer enn 1400 fami-
lier. Flere av deltakerne er blitt 
personlig engasjert. Unni Dahl 
fra Skien fylte 60 i fjor – da øn-
sket hun seg penger som skulle 
gå til familier i Litauen. 

Skien Rotary-klubb og Lan-
gesund Rotary-klubb har vært 

med siden oppstarten. Andre 
Rotary-klubber som bidrar eller 
har bidratt er blant annet Fær-
der, Svelvik, Nøtterø, Bamble, 
Porsgrunn og Notodden.

De startet med å sende en 
«julebuss». Nå har de gått over 
til trailer og i midten av novem-
ber sendes 90 kubikk med alt 
fra madrasser og varme klær 
ned til Panevezys i Litauen.De 
trenger ikke annonsere – med-
lemmene, deres venner og for-
bindelser gir villig vekk.

– Vi sender ned små møbler, 
senger, dyner, små skrivepulter 
og mye varme klær. Mange gjør 
barna leksene på gulvet, og i år 
mangler vi fortsatt fire-fem små 
skrivepulter, kontorstoler, skri-
vebordslamper og håndklær, 
sier Olaisen.

I disse dager er hun og flere 
andre i full sving med pakkinga 
i en låve som de har fått låne i 
Stavern. De har kontakt med 
myndighetene i Panevezys, og 
sosialarbeidere har gitt dem lis-

Har hjulpet 1400 familier

lisTer: Edrund Olaisen har fått lister med størrelse og alder på barna i familiene, slik at tøyet skal passe.
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Ved bestilling på terminal tilkommer 60,–

SA
D
-LJ

17-35A

Fra Sandefjord kl. 0700 og 1330
Fra Strømstad kl. 1340 og 1700

Gjelder ikke lørdag

GRATIS BILPAKKE
til alle Color Club-medlemmer

Gjelder 1 bil og inntil 5 personer én vei. Øvrige avganger
1 + bil fra 100,–. Fra 130,– for ikke-medlemmer.

Fra Sandefjord kl. 0700, 1000, 1330 og 1700
Fra Strømstad kl. 1000, 1340, 1700 og 2000

4 DAGLIGE AVGANGER

Rituals
Rituals gavesett
Flere varianter

249,-
325,–/

Spar 76,–

249,-
SPAR 76,-

GAVESETT

JULESHOPPING

1990
PR KG

RIBBE
KUN

Juleribbe
1,5–2 kg, frys

SANDEFJORD
—STRØMSTAD

JULE

SHOPPING

JUL I SVERIGE – Strømstad & Gøteborg

28.10.2017—02
.01.2018

Andebrystste
k

1 200 g, frys

ALT AV KLÆR
& TILBEHØR

Rabatten trekk
es fra

veil. pris i Nor
ge

Juleribbe

1,5-2 kg, frys

SPAR MER ENN 30%

i forhold til vei
ledende

pris i Norge!

Rituals gaves
ett

Flere varianter

249,-
325,- / Spar 7

6,-

249,-
SPAR 76,-

GAVESETT

119,-
SPAR I ALT

57,-

2 FOR

Freia
Twist
550 g

7490 pr stk

88,- / Spar 13
10

339,-
JULEBORD

fra

4 daglige
avganger fra
Sandefjord!

Bestill på colo
rline.no

99,-
1,2 KG

Vi har
også herlig
økologisk
juleribbe!

Stort utvalg
gavesett
om bord!

Nå har vi

JULE-
RIBBE
om bord!

JULEGAVETIPS!
MANGE FLOTTE
GAVEPAKKER

KNALLPRIS
PÅ JULERIBBE

–det du
trenger
til jul på
ett sted!
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Har hjulpet 1400 familier
ter på familier som trenger 
hjelp.

Olaisen understreker at det 
hele er et stort samarbeid mel-
lom flere Rotary-klubber her og 
i Litauen, den norske ambassa-
den og lokale myndigheter i Pa-
nevezys.

I år reiser de ned 23 stykker 
for å kjøre ut gjenstandene selv.

– Mange trenger hvitevarer, 
og vi har også med penger, for 
alt av hvitevarer kjøper vi i Li-
tauen, sier Olaisen, som er le-

der i komiteen for hjelpesen-
dingene, mens Berit Molstad 
fra Færder Rotary-klubb i Vest-
fold er nestleder.

Molstad sier at de reiser ned 
selv og kjører pakkene ut til fa-
miliene selv.

– Så det er ingenting som for-
svinner på veien. Og vi betaler 
alle reiser og hoteller selv, den 
eneste utgiften er trailerfrak-
ten. Og i år skal Øystein Køhn 
fra Skien være med ned til et av 
barnehjemmene, han skal være 

julenisse med ekte skjegg og 
mage, forteller Molstad, som 
understreker at arbeidet ikke 
hadde vært mulig uten Edrund 
Olaisens store innsats.

– Det er mange sterke inn-
trykk, men samtidig vet vi at de 
vi hjelper er dem som trenger 
det mest, sier Olaisen.

Mannen hennes er også blitt 
engasjert i arbeidet, og hun sier 
at all jobbinga ikke hadde vært 
mulig hvis ikke han også var 
med. 

– Givende: Berit Molstad (til venstre) og Edrund Olaisen synes dugnadsarbeidet er svært givende. 


