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GUVERNØREN HAR ORDET
Kjære Rotaryvenner over hele distriktet.
I skrivende stund er jeg i full fart med klubbesøk.  Så langt
er 11 klubber besøkt, og vårt blide Sørland til og med
Kristiansand er tilbakelagt.  Jeg er rett ut sagt imponert
over den innsatsvilje og ikke minst humanitære holdning jeg
har funnet så langt.  Mye mer omfattende enn jeg hadde
ventet, og prosjektinteressen er fremtredende og lenger
kommet enn jeg hadde regnet med.  Og det gleder meg
ærlig talt svært mye.  Det er selvsagt ikke bare det at det er
i tråd med vår tids Rotary, og også samsvarende med  
hovedtemaet på neste helgs Distriktskonferanse.  Det
vesentlige er at det vitner om vitalitet i klubblivet, et
gjennomgående ønske og vilje i klubbene til å gjøre noe.
Og det er bra kjære venner!  Det er også bra fordi vi vet at
prosjektarbeid skaper entusiasme og samhold, fellesopplev-
elser som innhold i hverdagen i Rotary.

Jeg treffer interessante, positive og hyggelige mennesker på min vei.  Jeg tillater meg å glede
meg over det også.  Jeg kunne trekke fram mange, men det ville føre for langt.  Men en vil jeg
nevne.  I Lyngdal har vi kanskje landets første president av utenlandsk opprinnelse.  Han heter
Jadranko Kudra.  Han er opprinnelig fra Bosnia, han er lege i bygda, og har altså blitt president i
klubben.  En alle tiders kar, med solid forankring i klubben sin.  La meg få bruke denne spalten
til å ønske Jadranko spesielt velkommen, og lykke til med hans år og med sin framtid i Norge.
Jadranko "legger lista".  Det er ønskelig med medlemmer utenfra vårt lille land, og flere klubber
er i gang med det.  Når det yrkesmessige og personlige plan er på plass er det fritt fram som for
alle andre.

Jeg haster videre.  La meg til slutt kort minne de klubbene som fortsatt ikke har innbetalt
avgiften til Zurich om å gjøre det snarest, så slipper vi purrerutiner.  det er ikke mange det
gjelder.
Så sees mange av oss på Distriktskonferansen.  Hvis dette brevet når ut i tide, så tenk nok en
gang over å komme på lørdag.  Det blir spennende, og det er plass selv for etternølere!  Kom
igjen!

Med Rotaryhilsen 

Anders
DG - 2290



Ludvig W. Karlsen 
-minneord

Den dagen han skulle tiltre
som guvernør for Distrikt
2270, døde Ludvig W.
Karlsen brått og uventet.
Dette triste budskapet ble
mottatt med sorg, og han
etterlater seg et stort
tomrom, først og fremst hos
sine nærmeste, men også for
Distrikt 2270 og Rotary
generelt.
Han vil bli tildelt Paul Harris
Fellow posthumt for sitt
arbeid for Rotary Interna-
tional, og Distrikt 2270 og
klubbene i distriktet vil vil i
den anledning bidra med
donasjon i hans navn til
Rotary Foundation.

Det lyses fred over Ludvig
Karlsens minne.
______________________

29.000 klubber,  -ikke
14.000

Trykkfeil må vi av og til
registrere, og i forrige
månedsbrev kom vi til å
skrive at det er vel 14.000
klubber totalt i verden.  det
faktiske tall er mer enn
29.000 klubber.
Rotary er i sannhet en
verdensomspennende
organisasjon.
______________________

Jan M. Wesenberg, DGE
2001-2002

-kommer fra Kristiansand
Vest RK, ikke Kristiansand
RK som vi kom til å skrive.
Beklager feilen.

RICHARD D. KING
-President i Rotary International 2001-2002

Richard D. King, president i
Rotary International 2001-
2002 er en meget engasjert
verdenspresident, som brenner
for Rotary og har store
visjoner for Rotary's rolle i en
moderne verden.
Mange har sikkert lest presen-
tasjonen av King i siste
nummer av Rotary Norden.  Vi
får her et bilde av verdenspre-
sidenten som en mann med
variert bakgrunn og stor
spennvidde.  
Kings foreldre var bosatt i Canada før han ble født, men de
flyttet til Illinois i USA før fødselen skulle finne sted, for at
"Rich", som han kalles, skulle fødes på amerikansk jord og
dermed skulle kunne bli USA's president en gang.   King sier
selv at han valgte å bli president for RI i stedet.

Familien flyttet tilbake til Canada, men i 1948 tok King med seg
sin kone Cherie og sine 2 sønner og flyttet til California, der de
siden har bodd i nærheten av Fremont, San Jose.
King har karriere som sanger, skuespiller og musical-artist, men
har først og fremst bygd opp et framgangsrikt advokatfirma i
San Francisco Bay-området i California.  Han opptrer for USA's
Høyesterett, og praktiserer sin virksomhet både i California og i
Utah.
Han er utdannet fra Berkely-universitetet i 1959.

Rotary Norden fremhever spesielt 3 egenskaper som karakteris-
tisk for King:  Han er LEDER, har stort ENGASJEMENT og
er en VENN for de mennesker som står ham nær.
Han har vært guvernør for sitt Rotarydistrikt, og har hatt mange
andre viktige verv og engasjementer.  Som taler, showmann og
sanger regnes han som en "drøm" for tilhørerne.  Distriktskon-
feransen i Bergen i mai fikk oppleve King "live", og de som var
der kan underskrive på disse karakteristikkene.
Han kommer helt sikkert til å utrette mye i sitt år som president
for RI og til å sette spor etter seg.



GUVERNØRENS  BESØKSPLAN  -  HØSTEN 2001

Guvernør Anders Skipenes er i full gang med sin besøksrunde til distriktets 46 klubber.  Alle
klubbene har sikkert plottet dette inn i sin møteplan, og planen ligger også inne på distriktets
hjemmeside på Internett.  For sikkerhets skyld, tar vi den likevel med i månedsbrevet.

Reiseruta er følgende:

Notodden10.12.
Skien Vest03.12.

29.11.04.10.
Skien28.11.03.10.

27.11.02.10.
Kragerø26.11.Rjukan01.10.

22.11.Arendal27.09.
Sandefjord21.11.Lågendalen26.09.

20.11.Sande25.09.
Porsgrunn19.11.Tvedestrand24.09.

15.11.Larvik Øst20.09.
Stavern14.11.Langesund19.09.

13.11.Larvik18.09.
Sandefjord Øst12.11.Risør17.09.

08.11.13.09.
Sem07.11.12.09.

06.11.Gimsøy11.09.
Nøtterøy05.11.Lillesand10.09.

Ulefoss01.11.06.09.
31.10.Kristiansand Øst05.09.

Horten30.10.04.09.
Holmestrand29.10.Kristiansand Vest03.09.

Grimstad25.10.30.08.
Grenland24.10.Mandal29.08.
Svelvik23.10.28.08.
Borre22.10.Kongsgaard27.08.

Stokke18.10.23.08.
Jarlsberg17.10.Lyngdal22.08.
Tønsberg16.10.Nedenes21.08.
Bø15.10.Vennesla20.08.

Brevik11.10.Kristiansand16.08.
10.10.Flekkefjord15.08.

Færder09.10.Kvinesdal14.08.
08.10.Farsund13.08.

KlubbDatoKlubbDato



FRAMMØTET I KLUBBENE

Statistikk for juli er preget av ferietid og frammøtet er ikke like godt som
ellers i året.  De 3 beste klubbene i juli var Stavern, Nøtterøy og Stokke.
Altfor mange klubber har ennå ikke fått inn rutinene for innmelding til
sekretariatet.  Vi håper og tror det blir bedre innrapportering neste gang.

41Veiet gj.snitt4638Lillesand
5136Larvik Øst

30Vennesla4860Larvik
47,135Ulefoss3540Langesund
36,177Tønsberg5217Kvinesdal

6134Tvedestrand42Kristiansand Ø
43,842Svelvik4143Kristiansand V
59,158Stokke3475Kristiansand
62,538Stavern39Kragerø

38Skien Vest59Kongsgaard
63Skien46,553Jarlsberg

48,659Sem25,548Horten
44,859Sandefjord Øst45,852Holmestrand
41,967Sandefjord42Grøm
52,640Sande2959Grimstad

13Rjukan2228Grenland
52,851Risør2444Gimsøy
26,669Porsgrunn29,437Færder
60,570Nøtterøy2763Flekkefjord

56Notodden36,455Farsund
48Nedenes1634Bø
74Mandal42,553Brevik
22Lågendalen5428Borre

33,133Lyngdal1952Arendal
JuliMedl.KlubbJuliMedl.Klubb

MÅL FOR 2290  -  ÅRET 2001-2002

Guvernør Anders Skipenes har i samarbeid med presidentene satt opp
følgende punkter som mål for året 2001-2002:

*  3 nye medlemmer /klubb/år
*  Realisere medlemsreserven av antall kvinnelige medlemmer
*  Stabilisere totalt antall medlemmer
*  Økning til 14-16 utvekslings-studenter
*  GSE Australia gjennomføres våren 2002
*  1 Round-Trip gjennomføres
*  Opprettelse av 3 nye utenlandske vennskapsklubber
*  1 RYLA-Seminar
*  Rotary Foundation bidrag USD 17 pr. medlem
*  Identifikasjon og godkjent 3 nye Matching Grant prosjekter
*  Etablere RF-ansvarlig i alle klubbene innen 01.08.01
*  Videreføre IT-satsningen.  Alle klubber etablert hjemmeside og innlagt
møteprogrammer
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Guvernør
Anders Skipenes,
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Tlf 35 96 08 69 (p)
35 92 28 06 (arb)
Fax 35 92 45 13 (arb)
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Fantastiske Lofoten
Det var litt av en opplevelse for de utenlandske studentene Rotary har i Norge nå å få
oppleve Lofoten. Femten nasjoner var samlet, medregnet den norske delegasjonen som
bestod av nesten alle DYEO’ene og lederen for ungdomsutvekslingen i Norge.  Flott gjort av
Vestvågøy RK (27 medlemmer) med Kristoffer Angell i spissen, å stå som vertskap for
denne store og ganske livlige gruppen med vel 50 deltakere. 

Fredag 31. august dro flesteparten med fly fra Gardermoen til Bodø og så videre med Hurtigruten
til Stamsund.  Heldig var vi med stille sjø, mildt og lettskyet vær. Lørdag 1. september ble gruppen
delt i tre, noen dro på havfiske, noen på fjelltur og noen dro til Lofotr - Vikingmuseet på Borg.
Høvdingens hus er rekonstruert, og er en del av museet og viser et spennende møte med vikin-
genes verden. Høvdingsetet ble etablert ca 500 e. Kr., og forlatt rundt år 950.

Havfisket var vel det som skapte de største utbruddene etterhvert som det ble dradd inn både sei
og torsk. Noen av studentene var også med på sløying og rensing av fisken uten de store proble-
mer.  Blant mange andre nydelige fiskeretter til middag ble også den selvfiskete servert. Den gikk
ned på høykant.

Det seremonielle ble vel tatt vare på med velkomstord fra Guvernør Tor Woll og stedfortreder for
ordføreren i Vestvågøy kommune, Anne Sofie Nilsen, også hun rotarianer. Takketaler både fra
MDYO'en og en av utvekslingsstudentene.

Søndagen ble det sightseeing til Å, Reine og Hamnøy. Ingen ville bade på den vakre stranden i
Ramberg, men fotografert ble den. 

Det er flott å få vist frem denne usedvanlig vakre delen av landet vårt til våre studenter. Som
deltakere er vi imponert over opplegget, gjestfriheten og den lette gode tonen. Mange takk og
mange roser til Vestvågøy RK og en ekstra klem til Kristoffer.

Bilder: James Thomas, student Brevik RK.

Bjørg Karin DYEO 2290 

      

"Catch of the day" har James kalt dette bildet.      Flott bakgrunn på Reine for de fire studentene.


