Klubben fikk besøk av 30 personer fra sosialetat og ledersjiktet i Panevezys i Litauen sist i mai. 16
Som en del av yrkestjenesten i Rotary besøkte 30 personer fra sosialetaten og ledersjiktet i Panevezys
kommune Vestfold og Telemark siste uken av mai 2016. De ønsket å få innblikk i hvordan det
offentlige trygdesystemet virker, hvordan utdannelsen for sosialarbeidere er, og hvordan sykehus,
barnehager og sykehjem drives i Norge. Dette var et initiativ fra NOR-LIT (Norge – Litauen) komiteen.
Det formelle samarbeidet mellom distrikt 2290 og Litauen startet i 2001 og spenner over mange ulike
områder. Internasjonal tjeneste og Samfunnstjenesten synliggjøres gjennom den årvisse juleturen. Da
reiser mange rotarianere på egen regning til Litauen for bl.a. å dele ut julegaver fra norske givere til
vanskeligstilte familier, barnehjem og aldershjem. Samarbeidet innen Ungdomstjenesten gir hjelp og
utdannelse til unge i Litauen.
Kontakten mellom Panevezys og mange rotaryklubber i D 2290 har ikke bare handlet om
hjelpesendinger til trengende. Vennskap over landegrensene, utdannelsesmuligheter for unge og
utveksling mellom kommuner i de to landene er noen av resultatene av det fredsskapende arbeidet
som ble dratt i gang for 16 år siden.
Besøket i mai startet i Vestfold med besøk i kommunal forvaltning og med innblikk i hvordan helse –
og sosialvesenet fungerte. Et besøk til Oslo var også inkludert.
Fra Vestfold gikk turen til Telemark hvor Langesund Rotary hadde ansvaret. Her ble det tur til Rjukan,
blant annet med vandring i juvet. Besøk ved Gaustatoppen med snø i brøytekantene var en stor
opplevelse. Så ble det middag hos Rotarianerne Elling og Borghild Michelet i Tuddal og omvisning i
Heddal stavkirke.
Dagen etter var en ordentlig fagdag. Den ble introdusert av ordfører Halgeir Kjeldal. Han er selv
rotarianer og deltok hele formiddagen. Det ble høyaktuelle foredrag av sosialsjef, barnevernssjef og
familieterapeut. Presentasjon av NAV og hvordan vi tar i mot flyktninger hørte også med. Etter lunsj
bar det videre til skole, barnehage og NAV. Det ble til og med et besøk på fiskemottak.
Noen ønsket å besøke et handlesenter, men ble ganske forskrekket over prisene.
Besøket ble avsluttet med en felles middag med deltagelse fra 7 Rotaryklubber.
Totalt bidro rotarianere fra 13 klubber for å kunne avvikle besøket på en hyggelig og faglig god måte.
Som vanlig var Edrund Olaisen krumtappen i arrangementet. Hun trakk i alle tråder som var
nødvendig, men heldigvis fikk hun den hjelpen hun trengte av flinke, erfarne og villige rotarianere.
Tilbakemeldingen fra begeistrede Litauere var storartet: «På en skala fra 1-10 må vi sette 11» ble det
kommentert. Reportasje fra besøket gjengis i Rotary Norden.
Neste store kontakt mellom Rotary i Distrikt 2290 og Litauen er juleturen. Den går i november.

