
 
Inspirerende distriktskonferanse 

 

 
  
 En inspirerende og vel gjennomført distriktskonferanse. En konferanse hvor man la 
vekt på etikk og lederskap i næringsliv og politikk, hvor man rettet fokus mot barns 
vilkår i en stadig vanskeligere oppvekstsituasjon, og hvor man i tillegg fikk rikelig tid til 
å drøfte Rotarys bestrebelser for å nå fram til en polio fri verden før bevegelsens 
hundreårsjubileum i 2005.   
 
Slik kommenterte Verdenspresidentens representant, Norman H. Proctor konferansen i 
Distrikt 2290 søndag middag.  Min kone Joyce og jeg har hatt noen fine dager her i 
Kristiansand, en levende by som jeg ser fram til å besøke igjen, og jeg er særdeles takknemlig 
for at jeg fikk anledning til å delta. Besøket viser at distriktet arbeider godt, at det er vilje til å 
engasjere seg for full i arbeidet med å rydde ut polio på verdensbasis,  og på den måten 
realisere Rotarys målsetting. Det har vært en stor glede for min kone og meg å lære dette 
distriktet å kjenne, sier Norman H. Proctor. Og jeg ønsker guvernør Jan M. Wesenberg og fru 
Nenette lykke til i det arbeidet som ligger foran dem  Han legger til -  Vær sikker, vi kommer 
tilbake for å oppleve mer av Norge. 
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Distriktskonferansen 
2002/2003 ble åpnet i 
Caledonien Hall i 
Kristiansand lørdag 
morgen. Til venstre 
Verdenspresidentens 
representant Norman H. 
Proctor, pgd Oddmund 
Wallevik og distrikts-
guvernør Jan M. 
Wesenberg. I salen sees en 
rekke kjente rotarianere. 



 

                 
 
De tre foredragsholderne, tidligere statsminister Kåre Willoch, fylkesmann Ann-Kristine Olsen og førsteamanuensis Sylfest 
Lomheim, satte etikk, barns oppvekstvilkår og kunnskap i forgrunnen. 
 
 

Etikk og kunnskap 
Etter at presidenten i Kristiansand Rotary 
Vest, Sigmund Salthaug hadde ønsket 
gjester og delegater velkommen til 
Kristiansand, ønsket ordfører Bjørg 
Wallevik distriktskonferansen velkommen 
til Kristiansand. I sin hilsningstale la 
guvernør Jan vekt på det positive i å si ja 
til livet og livets utfordringer. Han 
presenterte konferansens gjester, først og 
fremst Verdenspresidentens representant 
Norman H. Proctor og frue, representanten 
for de nordiske distrikter, Rune Åstrøm fra 
Sverige og de norske distrikters 
representant, distriktsguvernør Knut 
Korsæth.  
 
Deretter fikk forsamlingen en vignett, 
signert Petter Valør. Konservatoren og 
tusenkunstneren la med sin munnharpe og 
et minikåseri en ramme av glede om det 
som senere skulle skje.  
 
I sitt foredrag slo Willoch fast at det i 
dagens samfunn er en økende interesse for 
etikk. Hvorfor er etikk viktig? Fordi det er 
lønnsomt. Men ikke minst fordi etikken 
har en verdi i seg selv. På sin elegante 
måte analyserte han dagens samfunn, med 

stadige referanser til Adam Smith, 
moralfilosofen som har gitt 
verdikonservatismen viktige impulser, til 
sosiologen Max Weber.  
 
  Etikk, sa Willoch, er en grunnleggende 
forutsetning for å få et økonomisk system 
til å fungere. Lederne må gå foran som det 
gode eksempel. I sitt foredrag tok Willoch 
et oppgjør med skyggesidene i dagens 
samfunn. Han stilte spørsmål ved 
nødvendigheten av den utflagg- ingen som 
skjer i næringslivet. Det kan i noen grad 
være nødvendig. Men det bør ikke bli et 
mønster.   Og han var opptatt av 
utviklingen i bank og forsikring med 
stadige fusjoner med utenlandske 
selskaper. Med Stortingets aksept.  
 
Han var opptatt av miljøpolitikken og 
mente at forurenserne måtte betale 
gjennom grønne skatter. Før 
stortingsvalget for et år siden var kravet 
billigere bensin. Men det er sett i et etisk 
perspektiv ikke noen riktig løsning. Vil vi 
et bedre samfunn, må vi også være villige 
til å betale for det, sa foredragsholderen.  
.  

 



Slaver og tyranner 
Fylkesmann Ann-Kristin Olsen minnet 
forsamlingen om at barn gir oss mange 
gleder. Men barndommen har forandret 
seg. Vi forsøker å møte utfordringene 
gjennom et sett av lover og konvensjoner 
for å beskytte våre barn. Men vi ser også at 
i flere land blir barn brukt til hardt arbeid 
allerede fra syv års alderen. Vi vet at barn 
settes inn i prostitusjon og pornoindustrien. 
Og vi vet at det fra Redd  Barna og en 
rekke andre organisasjoner blir gjort en 
vesentlig innsats for å bøte på de overgrep 
som rettes mot barn. Barn er i noen land en 
vare som selges, som er etterspurt, og 
derfor er det viktig at vi i vårt samfunn slår 
ned på pedofili. Det skjer i dag fordi vi 
etter hvert har fått et politi med 
forutsetninger for å reagere mot 
overgripere av ulike kategorier.  
 
Hos oss opplever vi et overforbruk blant 
barn, av merkeklær, elektronikk og 
musikk. Statistisk har en familie en 
disponibel inntekt på 17.000 kroner pr. 
måned. Barn bruker en stor del av dette 
beløpet. Derfor snakker vi i dag om de 
bortskjemte barnene. Det er foreldrene som 
må ta denne utfordringen, og når vi gjør 
det skal vi være klar over at barn i skolen, 
befinner seg i et venterom. De er en del av 
utdanningsrevolusjonen, samtidig har vi en 
kjønnsrevolusjon  som gir piker adgang til 
stadig nye yrker. Sannsynligvis er 
styrerommene den siste mannsbastionen. 
Det har sørlendingen, statsråd Ansgar 
Gabrielsen satt tennene i. Det er imidlertid 
ikke alltid at politikerne bruker 
visdomstennene når de tar fatt på en så vidt 
vanskelig oppgave.  

 
Fylkesmannens pekte på at det er viktig å 
beskytte barn, at de får det de trenger, men 
ikke i overflod, og at man involverer dem. 
Foreldregenerasjonen må også rette 
søkelyset mot seg selv, og legge mer vekt 
på å  være deltakere i 
samfunnsutviklingen.  
 
Kunnskap 
Førstemanuensis Sylfest Lomheim sang 
bl.a. Vinjes ”Kunnskap skal styra rike og 
land og yrke skal båten bera.”  
Menneskehetens første synd var å spise av 
kunnskapens tre. Tenk om vi hadde spist 
mer! Kunnskap er forutsetningen for å 
utvikle stadig bedre samfunn. Lomheim 
refererte en ytring fra Erik Bye under en 
konsert i Domkirken i Kristiansand nylig. 
Bye sa at det første de norske nybyggerne i 
USA gjorde etter at de hadde tatt land, var 
å bygge en kirke og en skole. De ventet 
med hus og hjem til de hadde fått kirken 
og skolen på plass.  Det er dessverre ikke 
det samme som skjer i dag. Når folk avgir 
stemme ved et stortingsvalg, stemmer de 
etter impuls, etter hjerte og magefølelse, 
ikke på grunnlag av den kunnskap de har 
om holdbarheten i partienes løfter. Det kan 
føre til politisk vannstyre.   
 
Gjennomgangsteamet i Lomheims 
foredrag var at kunnskap er viktig. Og det 
er samfunnets institusjoner som må være 
sterke dersom vi skal få det til. En klok 
utdanning tar ikke utgangspunkt i ønsker 
fra NHO og LO, men en utdanning som 
søker ny kunnskap, og hvor man prioriterer 
forskning.  

 
 
Generalforsamling 
Etter tre spennende foredrag som burde vært referert langt grundigere referert , var det en 
replikkveksling før man gikk over til generalforsamling for distriktet, ledet av pastguverør 
Anders Skipenes.  
 
Han gjennomgikk arbeidet i 2001/02 og la vekt på distriktets innsats for bistand og 
menneskeverd. Det  et resultat av verdenspresidentens motto, og fordi Rotary er en 
internasjonal organisasjon som tar utfordringer. Han var opptatt av det som er gjort, de 



oppgaver man er i ferd med å løse og de som er skissert og vil bli videreført i inneværende 
periode. Distriktet har gjennom PETS samlingene  satt dagsorden, og arbeidet var etter 
Skipenes vurdering godt fulgt opp av klubbene. Det er i klubbene det skjer,  og for guvernøren 
var det en stor opplevelse å se hvorledes arbeidet ble drevet. 
 
Blant de prosjektene han nevnte var Haydom-samfunnet, oppgaver i Rwanda, Uganda og ikke 
minst barnehjemsprosjektet i Litauen og den oppfølgningen som klubbene i Svelvik og Brevig  
står ansvarlig for.  – Det er, sa Anders Skipenes, et prosjekt hvor man har klart å kombinere 
hjertelag og hjerne. Derfor gir det umiddelbare resultater.  
 
Distriktets økonomi er tilfredstillende med et overskudd på vel 18.000 kroner. Problemet i 
arbeidsåret var mindre godt fremmøte til distriktskonferansen i Skien i september i fjor. 
Derfor la Skipenes vekt på at det må gjøres en innsats for å få rotaryanerne til å ta ansvar for 
konferansen. I distrikt i England med tilsvarende medlemstall, er det som regel  det tredoble 
antall av det vi kjenner her hjemme, sa han. 
 
Sørlandet i 100 
 
Søndag morgen, etter ord og toner i Domkirken, tok direktøren for Sørlandet i 100, Jan A. 
Erichsen ordet og fortalte hvorledes de to Agder-fylkene markerer at det i år er 100 år siden 
dikteren Vilhelm Krag gav landsdelen sitt navn. Han trakk opp hovedlinjene i arbeidet og slo 
fast at landsdelen ikke lenger lever i ”pastoral ro”, og er i ferd med å riste av seg den 
forbaskede beskjedenheten til fordel for en innsats som skal gi universitetet  tryggere og flere 
arbeidsplasser og større trivsel fra syd til nord i en landsdel alle har et forhold til.  
 
Konferansen ble avsluttet med foredrag av Oddmund Wallevik om polio pluss og Rotarys mål 
om å gjøre verden polio fri innen 100 års jubileet i 2005. Wallevik la vekt på at kravet til hvert 
enkelt medlem var på 500 kroner i dag, mot en tusenlapp da bevegelsen tok opp denne 
utfordringen på midten av 80-tallet. Det er viktig at man i klubbene skaffer disse midlene ved 
ulike aktiviteter i stedet for å be hver enkelt rotaryaner om å hente opp pengene fra 
lommeboken, sa Wallevik.  

 
 
 
Heder til Edrund og Anders 
 
Under banketten lørdag kveld ble Edrund Olaisen og Anderes Skipenes hedret for sin innsats 
for Rotary. Edrund fikk Paul Harris med safir og Anders Paul Harris medaljen for sin innsats 
som guvernør. Det var distriktsguvernør Jan M. Wesenberg som foretok overrekkelsen, og 

Avskjed. Distriktsguvernør Jan takker verdenspresidentens representant 
Norman H. Proctor og fru Joyce og overrekker gave som et minne om 
oppholdet i Kristiansand. 

Videre oppsummerte verdenspresidentens 
representant Norman H. Proctor konferansen med 
en sterk anmodning om å følge anmodningene om å 
gjøre en ekstra innsats for poliosaken. Han var 
takknemlig for oppholdet i Kristiansand og for en 
inspirerende og god distriktskonferanse. 



takket dem begge for arbeidet i distriktet, Anders for innsatsen som guvernør og Edrund for 
hennes innsats for hjelpearbeidet i Litauen.   
 
Kongen hilser 
Fra Det kongelige slott, forelå det til banketten en hilsen fra Kong Harald den V. Han 
ønsketdistrikt 2290 til lykke med distriktskonferansen og alt godt for Rotarys arbeid. 

 
 

 
Ny Rwanda-aksjon 
 
Flekkefjord Rotaryklubb og Kvinesdal 
Rotaryklubb holder liv i den aksjonen 
klubben i Flekkefjord satte i gang for å 
hjelpe et barnehjem for foreldreløse i 
hovedstaden Kigali i Rwanda. Det 
krigsherjede landet satt tilbake med 
tusenvis av foreldreløse barn da 
folkemordet tok slutt i 1994. Behovet for 
hjelp var enormt. Flekkefjæringenes 
initiativ endte opp med at støtten ble 
kanalisert til et Mor Theresa-barnehjem, 
drevet av seks katolske Mor Theresa-søstre 
fra India. 
I slutten av forrige måned inviterte 
Kvinesdal Rotaryklubb Flekkefjord-
klubbens medlemmer med ledsagere til 
skalldyraften i Heglands rommelige sjøbu 
på Feda. Del ble en aften i den store, gode, 
gamle stilen med 54 deltakere. Kvelden 
bød på både underholdning og lotteri, en 
utlodning med hundre prosent overskudd 
til barnehjemmet i Kigali. 
 
Nytt møtested. 
 
Kvinesdal Rotaryklubb har skiftet 
møtested og samles nå til vanlig tid, 
tirsdager kl. 1800, i det gamle ærverdige 
Rafoss Hotell. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legater i Tønsberg 
 
Presidenten i Tønsberg Rotary Klubb, Alf 
Steinar Kjærås, har benyttet klubbens 
augustbrev til noen refleksjoner omkring  
 
RI`s humanitære profil og sin egen klubbs 
indre liv og aktiviteter. ”Oppfordringen om 
å delta i et avsluttende polio-prosjekt vil 
sannsynligvis fremtvinge en debatt om vår 
humanitære profil og vår vilje og evne til å 
finne kreative finansieringsløsninger. 
Tiden er kanskje inne til å diskutere 
hvordan vi skal anvende vår kapital”, 
skriver Kjærås som i høst vil gå inn for at 
klubben skal bruke av sitt fond 
testamentariske gaver. 
Tønsberg Rotary Klubb har tre legater som 
det ikke har vært ubetalt midler fra på 
mange år. 
 
Neste månedsbrev 
 
I neste månedsbrev som er ventet omkring 
midten av oktober, skal vi komme 
nærmere inn på det faktum at Rjukan 
Rotary Klubb blir lagt ned. Medlemstallet 
er sunket fra 13 i fjor til syv i år. Og vi skal 
hilse nærmere på Færder Rotary Klubbsom 
har størst kvinneandel av samtlige klubber 
i vårt distrikt.  
 



Rotary-hilsen til nytte og glede 
 

 
 
Turid Melleruds vakre kort til inntekt for Rotarys Handicamp på Haraldvangen er stadig den 
viktigste inntektskilde for å kunne gjennomføre de to-årige prosjektene. I tillegg gir kortsalget 
klubbene egne inntekter. Kunstneren Turid Mellerud har gitt kortene gratis til Rotary. Pakkene 
med 10 kort og konvolutter selges for 80 kroner. Kroner 50 går til Handicamp og 30 kroner til 
klubben som selger kortene. 
Årets Handicamp på Haraldvangen hadde deltagere fra 25 land fordelt på fem verdensdeler. 
Ungdommene var i alderen 18-23 år og ble hjulpet av ikke funksjonshemmede i samme alder. 
Sommerleiren gikk over to uker. Målet er alltid gjennom sport og andre aktiviteter å lære 
internasjonalt vennskap og forståelse. 
På vårmøtet i år vedtok de syv norske guvernørene å prøve å gjennomføre en ekstra Handicamp, 
for eksempel i Nord-Norge. Men både den to-årige leiren på Haraldvangen og en ekstra i et av de 
nordligste fylkene kan bare gjennomføres hvis finansieringen er på plass.  
Det viktigste bidrag er kortsalget. Ta derfor i mot kortene med en positiv holdning. Det er et 
viktig ”kort” for å markedsføre Rotary og Handicamp. Inntektene av kortsalget skaper glede for 
en gruppe ungdommer som står overfor større utfordringer enn de fleste av oss. For oss som 
kjøper kortene egner de seg som hyggelige hilsener til venner og kjente. Det er ”helårskort” som 
kan brukes til mange anledninger og er rimeligere enn de fleste kort som fås kjøpt hos 
bokhandleren. 
 

Nytt Ryla-prosjekt i Lillesand 
 
I mars 2000 arrangerte Lillesand Rotary Klubb et meget vellykket Ryla-seminar. Med tidligere 
guvernør Olav Berthelsen som primus motor har klubben tatt mål av seg til å invitere til et nytt 
Ryla-seminar i mars 2003. Berthelsen vil ta i mot inntil 20 unge deltagere og kommer til å gå ut 
med tilbudet både gjennom Rotary-kanaler og direkte til bedrifter og toppledere. – Jeg ser det 
ikke som et mål i seg selv å lokke med en eller flere nasjonale toppkjendiser i næringslivet, sier 
Berthelsen som mener det er nok av gode 

Et av Turid 
Melleruds 
blomsterkort. 
Kortbunken 
inneholder 
mange andre 
motiver, 
særlig norske 
fjellandskaper 
i vinterdrakt. 
 



forelesere på næringslivsområdet i vårt 
eget Rotary-distrikt. Han regner også 
med at de fleste deltagere vil komme fra 
de vestlige deler av distrikt 2290, slik at 
behovet for hotellovernatting blir minst 
mulig.  
Lillesand Rotary Klubb, som har 42 
medlemmer og førsteamanuensis Mikael 
Snaprud som president, har  også satset 
på internett-opplæring av medlemmene. 
Tiltaket er kommet godt i gang i lånte 
lokaler og med opplæring på forskjellig 
nivå. Noen ønsker bare en enkel 
brukerveiledning mens andre satser på å 
lære mest mulig. 
 

Rattakuls bekjennelse 
 
Rotarys nye internasjonale president,  
den 75 år gamle Brichai Rattakul fra 
Thailand, sier om seg selv at hans første 
år som rotaryaner på slutten av 1950-
tallet var lite å skryte av. Ikke det at han 
ikke betalte sin medlemsavgift punktlig 
og hadde en god fremmøtestatistikk, 
men han gjorde sitt beste for å unngå å 
være med på klubbens serviceaktivteter. 
Da han oppdaget hvilken glede og 
tilfredsstillelse det lå i å tjene andre, 
være til nytte i sosialt arbeid, ble han 
rotaryaner med liv og sjel. 
I dag sier han om sine 44 år i Rotary at 
de er hans beste i et langt og spennende 
liv. Han har sittet på toppen både politisk 
og i næringslivet i Thailand. Han har 
politisk internasjonal erfaring så det 
rekker, men Rotary har blitt det viktigste 
for ham. Nå reiser han verden rundt med 
sitt budskap: Sow the Seeds og Love. 

 
 
 

En foregangsklubb 
 
Svelvik Rotary Klubb som har blitt kjent 
for sin vedhogst til gode formål har 800 
sekker fin ved på lager som skal selges 
før jul. Vedhogsten innbringer 30.000 kr. 
i året til gode formål, og nå går det meste 
av penge til barnehjemmet i Panaveisus, 
en by 8-10 mil nord for hovedstaden 
Vilnius i Litauen. I slutten av august 
avsluttet klubben årets vedhogst, den 4. 
økta i 2002, og første uke i september 
dro en delegasjon fra klubben til 
barnehjemmet med 71.000 kr. som skal 
brukes til nye toaletter, vaskerom og 
dusjer på en av barnehjemmets 
avdelinger. I fjor utstyrte Svelvik Rotary 
Klubb barnehjemmet med 100 nye 
senger og madrasser. I år har Sande 
Rotary Klubb hengt seg på Svelviks 
tiltak.Enkelte sponsorer bidrar også med 
midler til barnehjemmet. 
Det nye av året er at Svelvik-klubben har 
funnet på en interessant måte å reise 
penger på. En gang i måneden oppsøker 
medlemmer fra klubben de fire Lindex-
butikkene i Drammensdistriktet og 
tømmer lagrene for feilvarer og retur-
varer fra kunder. De klipper av merkene 
på klærne og legger dem i pene bunker 
som i god tid før jul skal sendes som 
julegaver til barnehjemsbarna i 
Panaveisus. 
Presidenten i Svelvik Rotary Klubb, 
Hans Christie, er glad og stolt over 
klubbens gode gamle ”Vedkassefond”. 
Også fordi vedhogsten, og nå Lindex-
klærne, er med til å sveise medlemmene 
sammen. –Det er veldig positivt for 
klubben, både sosialt og i det store 
fellesskap. Det vi gjør utad får vi igjen 
innad, sier Christie.



    Møtestatistikk                 Distriktsorganisasjon 
Gjenst. guvernør-

besøk 
 Juli Aug Snitt 

Arendal   23 48 35.5 
Borre 21/10     
Brevik 10/10  49 58 53.5 
Bø 14/10   84 84 
Farsund 23/9     
Flekkefjord 25/9   59 59 
Færder 23/10  42 66 54 
Gimsøy   32 51 41.5 
Grenland 9/10   52 52 
Grimstad   34  34 
Grøm 2/10     
Holmestrand 28/10   61 61 
Horten 29/10   65 65 
Jarsberg 16/10     
Kongsgaard   25 50 37.5 
Kragerø 16/9     
Kristiansand 26/9  17 26 21.5 
Kristiansand 
Vest 

  12 44 28 

Kristiansand Øst   18  18 
Kvinesdal 24/9  53 72 62.5 
Langesund 18/9  27 55 41 
Larvik 17/9  50  50 
Larvik Øst 19/9     
Lillesand   40 46 43 
Lyngdal   32 40 36 
Lågendalen    69 69 
Mandal    52 52 
Nedenes      
Notodden 1/10     
Nøtterøy 4/11  66 61 63.5 
Porsgrunn 18/11  26  26 
Risør 7/10   50 50 
Rjukan 30/9     
Sande   50 58 54 
Sandefjord 20/11  35 53 44 
Sandefjord Øst 11/11  39 59 49 
Sem 6/11     
Skien 27/11     
Skien Vest 25/11     
Stavern 13/11  38 59 48.5 
Stokke 17/10   66 66 
Svelvik 22/10  38 82 60 
Tvedestrand   52 67 59.5 
Tønsberg 15/10  39  39 
Ulefoss 30/10     
Vennesla   13 57 35 
Gjennomsnitt   35.4 57.5 34.6 
Hele 18 klubber har ikke levert møtetall for august! Våkn opp! 
 

 
Jan M. Wesenberg, 
Kristiansand Vest R.K. 
Guvernør (DG) 
Østre Strandgate 7, 4610 
Kristiansand S 
Priv. 38 02 57 04 
Mob. 90 50 85 55 
Faks 38 12 98 01 
E-post dg.2290@rotary.no 
 
Helge Sannes, Kristiansand 
Vest R.K. 
Sekretær 
Margretesvei 32, 4633 
Kristiansand S 
Priv. 38 09 22 78 
Arb. 38 11 13 12 
Faks 38 11 13 07 
E-post sekr.2290@rotary.no 
 
Kristian Brøvig, Kristiansand 
Vest R.K. 
Kasserer 
Vågbygdveien 96, 4622 
Kristiansand S 
Priv. 35 94 81 34 
Arb. 38 09 62 00 
E-post kass.2290@rotary.no 
 
Egil Remi Jensen, 
Kristiansand Vest R.K. 
Redaktør / 
informasjonsansvarlig 
Østre Strandgt. 3, 4610 
Kristiansand 
Priv. 38 10 00 22 
Mob. 90 15 34 10 
E-post 
mbrev.2290@rotary.no 
 
Per Magne Berget, Brevik 
R.K. 
DICO (IT-ansvarlig) 
Ulstrupsvei 7, 3960 Stathelle 
Priv. 35 96 08 69 
Mob. 90 03 40 69 
Arb. 35 92 28 06 
Faks 35 92 45 13 
E-post dico.2290@rotary.no 
 
Ansvarlig distriktskonferansen 
Randi Haukom, Kristiansand 
Vest R.K. 
Ole Bullsgate 23, 4630 
Kristiansand S 
Priv. 38 09 32 85 
Arb. 38 02 85 00



 


