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Hun har mann som vasker biler, og takket
være dere lever de nå dobbelt så bra som
før!!!! Lillian har mann, datteren Malvin på 9
som bare går i tredje klasse og sønnen Rayon
som er 5 og er i barnehagen. De hadde ikke
hatt penger til skoleuniform, til lunch i barnehagen og til klær og sko - hvis ikke Lilian
hadde hatt jobben med å sy skoleuniformer!!!!
Tre skjebner - tre glade familier med fremtid
og HÅP!!!!! Alle sender sine hilsener med
takk!!!!
For meg og Bjørn er det nå 10 dager i Oslo
og Bodø med to konfirmasjoner!!!! Vi satser
på våren!!!! Takk for at du står på og etterspør!!! Skal sende bilder fra ungenes påskefest før helga!!!! Klem til alle som vil ha gode sommerdager til Rotarygjengen og god
helse til alle!!!!!!
Fra Bjørn og Astrid i Nairobi KENYA
Sendt fra min iPhone.
På mandag om to dager - er den neste ladning av skolefleece ferdige - denne gang i en
lys-kongeblå farge - da de ikke kunne skaffe
den fleece vi ønsket oss!!! Nå lager vi jakker
til 5. og 6. klasse - og 6. er altså ferdige. De
blir overlevert - jeg tar bilder og sender til
dere.
Deretter setter vi igang med 5. klasse - de vil
bli ferdige i slutten av juni - de er veldig
mange i klassen.....
Så har vi også brukt noen av pengene fra dere
til skolesko - og nå blir det 3. klasse som får
sko. Da er vi i havn med alle for 2012, noen
nye barn er kommet til - vi får se og sjekke

Fødselsdager framover:

godt opp før vi gjør sko-saken ferdig for inneværende år. Vi startet alt i januar og tok hvert
annet klassetrinn....
Jentene er veldig takknemlige for pengene fra
dere. Vi har lovet å ta bilder av familiene til
de som lager - INNE på deres lille rom på 4x4
m - med det de har av familie rundt seg.
SUSAN - har en sønn, Lillian har mann, datter på 10 og sønn på 4, Mariam har mann
som er veldig kjekk - og tre barn som alle var
dødfødte og som hun sier "I have three
children - they are all in heaven with God and
look down from heaven to say hello to me".
Veldig sårt og vanskelig for henne. Har høyt
blodtrykk...er en flott jente! Bilder kommer
slik at dere kan få sendt dem rundt!!!
Hils masse til Rotary-folkene og til kona di,
regner med dere kanskje alt har avsluttet for
året??? så da blir det bilder å vise fram til
høsten.
Viser også litt om hvordan vi driver nede i
den ene slummen - med KINYAGO landsbyen
med 12.000 innbyggere (en del av PUMWANI
som har 110.000) - der er 50% barn, 30%
ungdommer opp til 30 år, 20% voksne. Her
forsøker vi nå å bygge opp sivilt samfunn - og
dere ser av vedlagte program som er vår visjon frem til 2022.!!! Vi satser bredt og vi håper "riktig"
Glade ønsker for gode vårdager og sommeren som snart står for døra. Vi kommer innom
dere på besøk i oktober/november, da vi er
tilbake!
Klem til alle - fra Astrid
FRAMMØTE DENNE MÅNED: 73%
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I mai sendte jeg en søknad om DSGmidler (District Simplified Grants).
Kjære Rotaryvenner!
Disse midlene skal brukes til ”raske
I likhet med april ble
prosjekter”. Det skal være rotarianere
mai en kort måned i
engasjert i et slikt prosjekt, og det skal
klubbsammenheng. 2. være til nytte for andre. Jeg tok utpinsedag er en offentlig gangspunkt i Honnørfesten, og sendte
fridag, og jeg regner
også reportasjen som stod i Tvemed at klubbens medlemmer satte pris destrandsposten. Vi får se hvordan det
på sommervarmen i pinsen.
går.
Tre av klubbens medlemmer stod for
programmet i mai. Først ut var Ole Devold. Han tok for seg Rotarystoff, og
fikk fram viktigheten av å stille på arrangement som PETS, Distriktssamling
og Distriktskonferanse.
Den neste på programmet var Tor Olav
Hagestad. Han fortalte om produktene
som utvikles og produseres av Norsafe.
Arbeidet foregår både i Norge og andre
deler av verden.
Den tredje som bidro med program, var
Ellen Hertzberg. Hun lot oss få del i
sine reiseopplevelser i Asia, med hovedvekt på Thailand der hun er godt
kjent. Tusen takk for utført foredrag
alle tre!

Rotaryhjulet ruller videre. I mai hadde
både jeg styremøte med mitt styre og
Mads med sitt. Vi har kontroll på overgangen fra en president til neste.
Fra Sandefjord Rotaryklubb fikk vi tilsendt invitasjon til Distriktskonferansen på Rica Park Hotell 14.-16. september. Tema for konferansen er ”Et bedre
samfunn”. Kopierte invitasjoner ble
delt ut i klubben vår.
Vi går nå inn i klubbens sommersesong. Reidar har laget utkast til oppslag
som kan henges på oppslagstavler ulike
steder i kommunen. Det ville være fint
å få besøk av ferierende rotarianere.
Dersom du kjenner noen, inviter dem
med på møte i sommer!
Hilde Marie

I dette nummeret kan du lese om:

Programmer framover:

07.05. Klubbaften v/Presidenten Rotary info. v/Ole J. Devold.
14.05. Nor Safe - nye produkter.
21.05. Amnesty International
v/Pål Holte.
(28.05. Møtefri - 2. pinsedag.)

04.06. Klubbaften v/Presidenten Ink. pres. Mads Oppegaard.
11.06. Reiseopplevelser i Asia.
v/Ellen Hertzberg.
18.06. Ut i det blå.
25.06. Presidentskifte

ROTARYMØTE 07.05.
Møteplass: Rotarykjelleren
Møteleder: President Hilde M. Nistov
Program: Rotary info v/Ole J. Devold.
Deltakelse på distriktsarrangementer og
viktigheten av dette.
Viktige samlinger på distriktsplan:
1. Distriktskonferanse
2. Presidentsamling
3. Distriktssamling
4. Pets.
5 Pre Pets
Distriktet forutsetter at man deltar på arrangementet.
Hvorfor delta:
 Deltakelse på PETS er en forutsetning
for å kunne bli president.
 Viktig i forhold til å ha felles planer og
mål å jobbe opp mot.
 Kan få til ting sammen, ikke alene.

den funksjonen man blir tildelt. Her bør foruten presidenten også hele klubbens styre
delta, i hvert fall påtroppende president, sekretær, kasserer samt sittende president.
Distriktskonferansen: Her bør foruten president, flest mulig å delta. Dette for å skape
størst mulig engasjement og motivasjon hos
den enkelte deltaker.
Konklusjon:
Ikke bortkastede penger!
ROTARYMØTE 14.05.
Møtested: Rotarykjelleren
Møteleder: President Hilde M. Nistov
Frammøte: 80 %
Hovedprogram: ”Norsafe”
v/Tor Olav Hagestad

President Hilde åpnet møtet og satte i gang
kapellmesteren som i dag hadde delt ut Blåveispiken som dagens sang!
Treminutter denne kvelden ble holdt av Olaf
Jørg. Olaf Jørg delte med oss grunnen til at
han hadde vært vekk 2 mandager på rad.
 Ikke deltakelse vil medføre at man blir Han har nemmelig vært på møte i Congo Deutenfor fellesskapet og liggende i dvale i for- mokratiske republikk, og dagen etter han
hold til felles rotary mål.
kom hjem fra denne lange reisen, ble det tur
 Deltakerne får en følelse av å delta i noe til Hong Kong hvor han deltok på Maritim
mer enn bare en klubb og ser mer nytten og Messe!
verdien av rotary som org.
Kveldens foredrag ble holdt av Tor Olav Ha Gir motivasjon for å være medlem og
gestad som hadde et imponerende godt foredrag om Norsafe hvor han jobber !
søke å gjøre noe i egen klubb og fra tid til
Foredraget var så interessant at referenten
anen også utad.
Blir fort for kjeldelig for mange medlemmer glemte å notere, men det har festet seg mye
allikevel!
hvis alt går i samme tralt som før.
Norsafe er den ledende av 2 norske livbåtleHvem bør delta.
Her må man se på det enkelte arrangement. verandører. Den andre heter Harding !
Norsafe har de siste 25 årene utviklet seg fra
 Presidentsamling er bare for sittende
å være en liten bedrift til et stort internasjopresident og er en gjennomgang av halvgått nalt selskap!
løp og hva som gjenstår. Kun for presidenIngen båtleverandør i Norge er i nærheten av
ten.
å levere så mange båter som Norsafe !
 Pets: presidentopplæring og også kun
Norsafe leverer tradisjonelle livbåter med
for presidenten.
plass til opp til 140 personer, Frittfall livbå Distriktssamlingen er et opplærings og ter med plass til opp til 90 passasjerer !
De leverer også hurtiggående redningsbåter
planleggings forum for påtroppende styre.
(mob.båter) opp til 12 meter og båter til
Denne legger mye av grunnlaget for det
forsvaret!
kommende år og hvordan man vil klare å

Tor Olav jobber i en utviklingsavdeling på
Norsafe hvor han er prosjektleder for flere
prosjekter!
Ingen båtleverandør i Norge er i nærheten
av å levere så mange båter som Norsafe !
Norsafe leverer tradisjonelle livbåter med
plass til opp til 140 personer, Frittfall livbåter med plass til opp til 90 passasjerer !
De leverer også hurtiggående redningsbåter
(mob.båter) opp til 12 meter og båter til
forsvaret!

land i 1992 for Norad.
Da Ellen ankom flyplassen i Thailand var
det vanskelig for dem som skulle hente henne å innse at Professor Hertzberg var en
kvinne, så hun ble vinket videre ved første
forsøk!
Ellen holdt et spennende foredrag om livet
på elven Chao Phraya som hun besøkte med
en 2 timers båttur hver helg!
Hun Fortalte om Sommerpalasset
Ayutthaya som er bygget med blant annet
30 tonn Larvikitt!
Videre fikk vi være med til Vietnam og en
reise til Kina hvor Ellen og Trygve var sammen med Trygve sine 2 barn, Siw og Linn
Vi fikk se masse flotte bilder.

Tor Olav jobber i en utviklingsavdeling på
Norsafe hvor han er prosjektleder for flere
prosjekter!
Dette må være en av distriktets mest spenSven Inge M.
nende arbeidsplasser !
Tor Olav svarte godt på de mange spørsmåReidar har oversendt nedenstående.
lene fra salen, og vi håper at han etter hvert
deler mer med oss fra det som skjer på den- Astrid og Bjørn gjør en kjempeinnsats og
pengene fra oss kommer godt med! De
ne fremtidsrettede bedriften!
trenger mer penger i slutten av juli, og vi
Sven Inge M.
klarer vel litt til! (Trygve)
ROTARYMØTE 21.05.
Fra: Astrid Hareide
Møtested: Rotarykjelleren
[mailto:astridhareide@yahoo.no]
Møteleder: President Hilde M. Nistov
Sendt: 10. mai 2012 17:31
Fremmøte: 77 %
Til: Reidar Kjelstrup
Hovedprogram: Reise i Asia.
Emne: Re: VS: PENGER ?
Innkommende president Mads Oppegård
Alt er vel!!! Vi har hatt fri på skole og jenledet møtet, som tradisjonen tro, startet med
tegruppene frem til 7. Mai - og i går gikk
en sang.
jeg gjennom regnskapet med jentene!!! De
Med ”kapellmester” Karl Ragnar klang ”
har brukt av pengene fra dere og nettopp
Menuett i Mai” riktig godt.
sist uke kjøpt en hel rull med fleece - sannEn lystig ”3 minutt’er” ble holdt av Ragnar, synligvis nok til nesten to klassesom med rette påberopte seg å være den
trinn! Disse blir ferdig i slutten an juni - og
eneste i salen med.
DA trenger vi neste tilskudd!!! Vi er utrolig
Sertifikat på å bedekke!
takknemlige for skoleuniformene - både
Vi forsto fort at dette hadde med firbente
skolen og jentene. Nå har en av jentene, Sugriser å gjøre 
san, tatt opp lån - revet sitt hus som nesten
Ragnar hadde med seg diverse remedier,
falt sammen- og bygget opp i bølgeblikk i to
blant annet rånelukt som vi ble frarådet å
etg. Skal nedbetales på tre år - og uten lønn
prøve!
for fleecejakker og sementsekk- handlenett
En humoristisk men interessant 3 minutter hadde dette ikke vært mulig!!!! Mariam har
ble det i alle fall!
født sitt tredje dødfødte barn - penger til
Hovedforedraget ble holdt av vår egen Pro- sykehuset er fra lønnen hennes for fleecefessor Ellen Hertzberg og var en reiseskild- jakker - og hun må jevnlig spise blodtrykksmedisiner for å overleve.
ring fra Asia.
Hun hadde sin første reise til Asia og ThaiForts. s. 4

