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INTERNATIONAL CONVENTION I BARCELONA:   
EN ENESTÅENDE MULIGHET 
 
-se tilbud lenger bak i månedsbrevet.  Vi har sjelden en slik 
anledning til å følge Rotary’s Convention på pulsen og 
virkelig delta. 
 

 



 
 
Februar er verdensforståelsesmåneden. Denne måneden er ment å skulle gi oss tid til ettertanke 
og handling, særlig innen vår fjerde aveny – internasjonal tjeneste. Denne måneden går rett inn i 
sjelen av Rotary’s virksomhet og mål – å bidra til fred og fordragelighet i vår hardt pressede 
verden. Jeg er selv stolt over å kunne være med i en organisasjon med så mye kraft og 
muligheter til internasjonalt å kunne spille en praktisk og betydningsfull  rolle.  Jeg mener vi alle 
må forstå og sette pris på denne siden av Rotary – og gjøre bruk av de verktøy vi har. Og det gjør 
vi også i stadig sterkere grad også i vårt distrikt. Prosjektene kommer opp og interessen for 
deltakelse er merkbart økende. Så la oss alle stå på videre! Og glem ikke at vårt bidrag til RF, 
vårt mål i år på USD 17.- per capita, er startgnisten for den flammen vi kan brenne om 3 år.  
Uten den stopper det meste opp.  
Vår humanitære innsats retter seg mot fattigdommen – hjelp  i kampen mot sykdom og nød. Men 
vi må ikke stoppe der. Min fartstid i Afrika har lært meg at ingen humanitær bistand kan erstatte 
behovet for å få til økonomisk vekst i den fattige del av verden. Det å få næringslivet opp, slik at 
folk kan komme i arbeid, tjene selv til livets opphold og skape en fremtid selv for seg og sine. 
Der ligger den virkelige store oppgaven, kjære venner. Og den er stor og komplisert. Og den MÅ 
løses over tid. Så kan man spørre: hva kan Rotary gjøre med det? 
 
Mitt svar er et forsiktig Ja, vi kan bidra! Rotary’s grunnpilar er sammensetningen av 
ressurspersoner fra forskjellig yrker. Det ligger enormt mye yrkeskunnskap, kunnskap om 
næringsutvikling og positiv innflytelse verden over innen Rotary’s rekker. Og vår organisasjon 
er tilstede både i i-landene og u-landene. Kunne man tenke seg at Rotary samordnet krefter i 
egne rekker som kunne bidra til næringsutvikling? En besnærende tanke, ikke sant? Men er den 
realistisk? Jeg ønsker å teste ut tanken – og så får vi se! Har noen synspunkter på dette? 
 
Kjære rotaryvenner, jeg ser at medlemsutviklingen skyter fart. Klarer vi våre mål for vårt år? 
Minimum tre nye medlemmer – og holde minimum nettoen! Jeg føler meg sikker på at vi klarer 
det. Jeg ber alle presidentene nok en gang om å sjekke målsetningene våre og ta status i egen 
klubb – og action!  
 
Og så en glad nyhet. Vi har utarbeidet et tilbud til distriktets medlemmer om å reise til Barcelona 
i slutten av juni og delta på International Convention. Jeg kan love at det er en 
kjempeopplevelse, med masse fine innslag og kameratskap over landegrensene – verden over. Se 
invitasjon på eget sted i månedsbrevet. I år er denne konferansen så nært til oss at den er mulig å 
nå. Jeg kan bare anbefale alle om å melde seg på så snart som mulig. Det er begrensede antall 
plasser. Kristin Clemmensen i Feriespesialisten i Porsgrunn, medlem av Porsgrunn RK er primus 
motor. Hun er proff! 
Jeg har besluttet å ta en tenkepause på Round Trip i år. Ikke så populært kanskje, men jeg tror vi 
trenger en gjennomgang av både ønsker ute i klubbene og organisasjon for denne virksomheten 
denne gang.  
La oss få fram synspunkter på kommende Pets og Distriktssamlinger, og så tar vi handling etter 

Guvernør Anders: 
Vi har mye å bidra med og vi 
er godt I gang! 



det. Et stort lyspunkt i år er at vi vil klare å organisere skoleplasser og vertsfamilier til 3 
utvekslingsstudenter fra Litauen – ser det ut til. Her skal vi bidra til nyutvikling i 
ungdomsutvekslingen. 
 
Med rotaryhilsen, 
DG Anders  
_____________________________________________________________________________ 
 
UNGDOMSUTVEKSLING MED NY VIND I SEILENE ?? 
 

     Er vi på vei tilbake?  
 
Jeg ser fremtiden noe lysere i møte når det gjelder ungdomsutveksling i vårt distrikt. Vi har gjort 
det godt tidligere år og så fikk vi en nedgang i fjor, men i år er vi på vei oppover igjen. Veldig 
bra. Det ser også positivt ut for utsendelse av studenter i 2003. Oversikten ble presentert på 
PETS-samlingen i Arendal i januar og nå er det bl.a. innkomne presidenters tur til å få den 
nødvendige informasjonen.  En fra styret i Ungdomsutvekslingen for D2290 vil være tilstede på 
begge PETS-samlingene som finner sted i mars, henholdsvis i Langesund og Kristiansand. 
 
Den oversikten vi har er fremkommet ved å kontakte alle klubbene og få deres planer for årene 
fremover. Noe ble også korrigert og noe føyet til på den siste samlingen i Arendal. 
 
Flere klubber går sammen 
En annen tendens som er blitt tydeligere er at flere klubber går sammen om en 
utvekslingsstudent. Det er jo en glimrende løsning, for på den måten bør det ikke være så 
vanskelig å finne 3-4 vertsfamilier for ett år. I fjor gikk Porsgrunn og Grenland sammen, i år er 
det Nøtterøy og Færder som gjør det samme. 
 

  En hilsen fra Mainan, vår brasilianske student i Tønsberg 
 

" Hei alle samme, 
Den siste tiden har vart en spesiell og hyggelig opplevelse. I den pyntet, tradisjonell og hvitt 
Norsk jul, fikk jeg en folkdrakt fra familiene og rådigveren min. Det var det BESTE!! 
Så, i familien selskapper var jeg det mest norskjenta jeg kunne har vart. Men, mellom pinekjøter, 
grøtt og familien koselige, savnet jeg familien min i Brasil. 
Men, nå er det kjempeflott, etter nyttår, har tiden gått fort, jeg studerer seriøs på skolen for å 
være ferdig med den siste år av videregående skole. Jeg har vart her nesten seks måneder (5-
februar) og jeg tenker mye på familien min, men noe ganger jeg savner allerede noe ting som jeg 
har opplevde her, og det gi meg på gangs måte for å ha det så godt jeg kan!!  
Takk for det. 
Mainan, Tønsberg "  
Bjørg Karin,   DYEO 2290 
 



 
 

BRILLEINNSAMLING I SAMARBEID MED 
FRELSESARMEEN ET GODT KLUBBPROSJEKT SOM 
IKKE KOSTER NOE - DET HAR KLUBBENE RÅD TIL !  
 
For året 2001 - 2002 har RI President Richard D. King videreført en del av Task Force -
arbeidsgruppene fra tidligere. En av disse er "Avoidable Blindness", eller meget fritt oversatt: 
Hva kan vi gjøre for å hjelpe blinde og svaksynte, og motvirke slike defekter". Som koordinator i 
Sone 16 for AB, takker jeg på vegne av RI de klubber som siste rotaryår var med på dette 
prosjektet. Resultatet ble mellom 5 - 6000 innsamlede brukbare briller, og ca. 23.000 US $ til 
operasjoner av grå stær. Frelsesarmeen distribuerte og delte ut brillene. NOE SOM BETYR AT 
MELLOM 5000 OG 6000 PERSONER FIKK HJELP TIL Å SE BEDRE !  
 
Nå inviteres igjen alle klubber i Norge til å være med på tilsvarende aktivitet i inneværende 
rotaryår, fram til april - mai i år - 2002. Dette prosjektet har følgende fordeler som aktivitet for 
klubbene.  
1. Det koster nesten ingen ting å gjennomføre, og er et meningsfylt klubbprosjekt.  
2. Det har vært lett å få god PR og pressedekning fra lokalavisene, samt også fra noen av NRK's 

lokalstasjoner. Derved har man fått fortalt litt om klubbens aktivitet til nærmiljøet, - at vi 
også samarbeider med andre internasjonale organisasjoner, samt at RI driver hjelpearbeid 
mm.  

For nærmere informasjon om en enkel framgangsmåte for klubbprosjektet, - om hvorledes og til 
hvem de innsamlede briller skal leveres, kontakt  
 
Johan Daae-Qvale Solnør Gaard 6260 Skodje Tel: 70244730 Fax: 70244739 E-mail: 
jd.qvale@online.no  
 

 
 

Group Study Exchange – teamet til Australia 

                                                   
Fredag 8. februar landet Group Study Exchange – teamet i 
Melbourne.  Foran seg har de en 5 ukers spennende studietur i 
Australia, nærmere bestemt Distrikt 9780. 
 
Leder på turen er Günter Zettel fra Skien Vest Rotaryklubb.  Han er kjent i Rotary for sitt 
utrettelig  arbeid med ungdomsutveksling. 
Interessen for turen var stor. Ved sluttintervjuet var 14 kandidater, 10 damer og 4 herrer 
invitert. Valget falt på Sissel Clausen, lærer fra Skien (Skien Rotaryklubb), Anette 
Werkland, sivilingeniør, sponset av Nøtterøy Rotaryklubb, Helen Tenvik, jobber i 



Sosialtjenesten i Larvik, Larvik Øst Rotaryklubb som sponsor klubb, og  Jan Frode 
Stiansen fra Risør (Risør Rotaryklubb) 
 
Som avslutning på turen vil teamet skal delta på distriktskonferansen for D-9780 før de 
setter seg på flyet den 18. mars for å reise hjem. 
 
Det er mulig at det vil komme hilsener fra teamet som blir lagt ut på hjemmesiden.  Så følg 
med! 
     
Kåre Berg 

 
 
 
 
 
-NORGE TRENGER ET “OVERHUS” ! 
-kunnskaper og erfaring er vel ikke en ulempe ? 
 

 
 
Forsiden på Rolv Wesenlunds nye 
bok.  Et varmt hjerte, et godt hode 
Og røde strømper er blant Rolv  
Wesenlunds åpenbare kjennetegn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rotary Norden nr. 1- 2002)    
Rolv Wesenlund, rotaryaner i Drøbak RK fra 1975, senere i 
Gimle RK, har skrevet bok om “Det nye livet”, der han tar et 
oppgjør med den utbredte oppfatningen at eldre mennesker er 
problem og ikke en stor ressurs.   
“Alt før 50 er en oppvarming”, -sier han som undertittel på 
boka. 
Dagens “eldre” er “unge”, fulle av energi, erfarne,  reiselystne, 
kunnskapsrike, bemidlede og de har ofte tid,  -kort sagt en 
enorm kilde som samfunnet og arbeidslivet på en måte kvier 
seg for å ta i bruk. 
Hvorfor ? –spør Wesenlund, og peker på det paradoksale i at 
50-åringer nærmest ses på som “utgått på dato” 
 
For en organisasjon som Rotary, som opplever at 
gjennomsnittsalderen er stadig økende, er dette kanskje litt til 
trøst og oppbyggelse.  Det er først i 50-års-alderen mange 
kanskje er klare for Rotary-medlemskap. 
 
Nei, la mennesker med historiebevissthet og livsvisdom  få 
utfolde seg.  Kanskje trenger vi et “Overhus”? 
 De historieløse kan ellers komme til å føre oss på farlig ferd 
inn i en ny jappetid,  -mener Wesenlund. 
 
En ting til:  Kanskje vi også kan bidra til å lære de yngre 
norsk! 
 
Red. 



 
TROND VEIERØD ER GÅTT BORT 
 
Tirsdag 12. februar fikk vi et meget trist budskap at 
Trond var gått bort 9. februar etter en relativ kort 
sykdomsperiode.  Han ville 21. mars ha fylt 55 år. 
 
Trond var født og oppvokst i Tønsberg, men bosatte 
seg på  Torød etter å ha bodd i Bærum og Lørenskog. 
 
Utdannelsen var  innen skips- og teleelektronikk. Han 
startet sin yrkeskarriere i Wilh. Wilhelmsen før han 
gikk mer og mer over i brannsikring.  Først i 
Telesystemer A/S og så i brannvesenet til Tønsberg 
kommune. Der ble han etter hvert brannsjef. Etter 10 
år der, gikk han i 1998 over i staten og Direktoratet 
for brann- og eksplosjonsvern med oppgave å føre 
tilsyn overfor landets kommuner.  
 
I Rotary ble han medlem i Tønsberg Rotaryklubb i 
1991 og var med en gang engasjert og aktiv med 
mange bidrag til rotarybevegelsen og klubben . 
Han satt som leder i flere komiteer, og var stadig 
frampå  med interessante foredrag og orienteringer 
om Rotary. 
 
Hans hovedengasjement var i den internasjonale 
arbeidet til Rotary og da særlig utveksling. I flere år 
var han vår ungdomsutvekslingskontakt. Hjemmet 
hans var stadig åpen for internasjonale gjester enten 
det var ungdom eller GSE-personer. 
Utvekslingstudenter hadde han også boende hos seg. I 
tillegg engasjerte han seg på landsplan ved å ha 
ansvaret for Round Trip i flere år. 
 
Vi har svært mye å takke Trond for, ikke minst hans 
glade vesen med latteren stadig i  bruk. Det var alltid 
hyggelig og interessant å være i nærheten av Trond 
og vi vil savne hans tilstedeværelse i Rotary. 
 
Vi lyser fred over hans minne. 
 
Kjell 
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Her kommer flere detaljer om mulighetene til å delta på 
Convention, slik vi annonserte på forsiden; 

 
2002 BARCELONA CONVENTION 

 
I anledning årets Convention i Barcelona, har vi klart å skaffe både flyseter og hotel for våre medlemmer. 
Barcelona er jo en vakker og spennende by, som har fantastisk mye å by på. Her finnes det flotte strender, et 
mangfold av kultur, godt kjøkken,både internasjonalt og catalansk,  og et pulserende uteliv. 
Barcelona er en populær by, og hotellene er veldig fullbooket denne perioden. Vi må derfor ha en bindende 
påmelding senest 20.mars. 
Påmelding, med navn, adresse og telefon/mail, skjer til undertegnede enten pr. telefon, faks eller mail: 
kristin.clemmensen@ferispesialisten.no  
 
Fly: 
 
22.juni   Torp – Amsterdam  kl. 11.10 – 12.50 
22.juni   Amsterdam – Barcelona  kl. 16.30 – 18.35 
 
27.juni   Barcelona – Amsterdam  kl. 15.30 – 17.55 
27.juni   Amsterdam – Torp  kl. 19.15 – 20.55 
 
Det er reservert 20 seter med KLM. 
 
Hotell: 
 
Hotel Paral.lel** 
Poeta Cabañes, 5 i 7 ( Parallel ) 
Barcelona 
 
Economy class hotel. Situated downtown, next to the Parallel Avenue, the port and the brand -  
new recreation area Maremagnum. 
The hotel offers 66 complete equipped rooms with a modern and actual decoration, all with air 
conditioning and heating, direct telephone, mini-bar and satellite TV. Other services are laundry, 
fax, safety boxes and access and adapted room for handicapped . 4 – hour parking facilities, 
underground and bus at 50 meters from the hotel. 
 
 

 
 
 
Det er reservert 10 dobbeltrom. 
Pris pr.  person:  kr. 7.100,- + flyskatt ca. kr. 361,- 
 



Prisen inkluderer: 
?? Fly Torp-Barcelona t/r 
?? 5 overnattinger inkl. frokost på nevnte hotell 
?? Lokale skatter 

 
Tillegg: 

?? Div. frivillige forsikringer 
 
Med vennlig hilsen 
Kristin Clemmensen 
Byråleder Feriespesialisten AS 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
SLIK BEGYNTE 2002 I DISTRIKTET VÅRT: 

NØTTERØY OG SANDE BEST!! 
 
Statistikk for januar  viser at NØTTERØY topper statistikken med 82,3 %, tett fulgt av Sande 
med 81,1.  Innrapporteringen svikter litt.  10 klubber rakk ikke å bli med denne gangen. 
 
 
Klubb Medl. Januar Klubb Medl. Januar 
Arendal 52 68 Lyngdal 33 42,3 
Borre 28 78 Lågendalen 22 69,8 
Brevik 53 65,3 Mandal 74 63 
Bø 34 76 Nedenes 48  
Farsund 55 57 Notodden 56  
Flekkefjord 63 73 Nøtterøy 70 82,3 
Færder 37 60,4 Porsgrunn 69 62,4 
Gimsøy 44 60 Risør 51 62,8 
Grenland 28 42,5 Rjukan 12  
Grimstad 59  Sande 40 81,1 
Grøm 42 50,2 Sandefjord 67 60,4 
Holmestrand 52 76,5 Sandefjord Øst 59 61,6 
Horten 48  Sem 59 57,8 
Jarlsberg 53 72,8 Skien 63  
Kongsgaard 59 64 Skien Vest 38  
Kragerø 40 67,5 Stavern 38 60,7 
Kristiansand 75 78 Stokke 58 79,2 
Kristiansand V 43 54 Svelvik 42 77,5 
Kristiansand Ø 42 52 Tvedestrand 34 74 
Kvinesdal 17 64 Tønsberg 77 66,1 
Langesund 40 65 Ulefoss 35  
Larvik 60 69 Vennesla 30  
Larvik Øst 36     
Lillesand 38 59 Veiet gj.snitt  65,4 

 


