
Medlemsutvikling viktigst

I Oktoberbrevet tok Færder RK, ved Inger-
Britt Zeiner, opp spørsmålet om beregning
av fremmøteprosenten for klubber som
unnlater å melde inn tall for enkelte
måneder. Inger-Britt Zeiner spør også om
retningslinjer for innrapportering av
fremmøte for medlemmer hvor alder +
antall år i Rotary overstiger 85.
Redaksjonen av Guvernørens oktoberbrev
slår fast at ikke-rapporterte møter heller
ikke teller med i gjennomsnitts-
beregningen. Disse sakene skal jeg komme
tilbake til i desemberbrevet. Det er viktige
spørsmål, men det viktigste av alt i Rotary-
bevegelsen nå er medlemsutviklingen.

Jeg er opptatt av at vi i vårt distrikt skal ta
medlemsøkningen på alvor. Ikke først og
fremst for at vi skal bli flere rotaryanere,
med fordi det i arbeidet for å øke
medlemsflokken i den enkelte klubb ligger
en fornyelse av roatrybevegelsen.  Ikke
glem at samfunnet aldri har forandret seg
så raskt som i de siste åretiene. Nye yrker
og profesjoner er kommet til. Klubbene
rundt om skal være et speilbilde av det
lokale samfunn de er en del av. Da må de
forandringer som klubbledelsen ser være
med i klassifikasjons-registeret.
Et faktum som gjenspeiler at
rotaryklubbene rundt om i verden ikke har
fulgt med i samfunnsendringene finner vi i
det forhold, at i løpet av få år har 400.000

forsvunnet fra Rotarys medlemslister. Det
er 35 prosent av medlemmene i samtlige
klubber. Et annet alvorlig tegn er at 16
prosent av klubbene på verdensbasis har
mindre enn 20 medlemmer. Hvis disse
klubbene søkte om å bli chartret i dag, ville
svaret være nei.
Disse utviklingstrekk er ikke tydelige i vårt
distrikt, men vi skal være på hugget og i
forkant av de samfunnsendringer vi ser.
Jan M. Wesenberg

Norges yngste president

Frode Kirkedam, Larvik Øst RK nådde 30
år tre måneder før han kunne ta på seg
presidentkjedet som landets yngste Rotary-
president (kanskje den yngste i Rotarys 80
år i Norge?). Han var bare 24 år da han ble
medlem av Larvik Øst som ble stiftet i
1969 og har 42 medlemmer.
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IT i Vestfold

Inger-Britt Zeiner, Færder RK`s stå-på-
president, har allerede rukket å
gjennomføre et IT-seminar for klubbene i
Tønsberg-distriktet. Med hjelp av
distriktets utmerkede IT-leder, Per Magne
Berget i Brevik RK, ble kurset avviklet
med 14 deltagere fra en rekke klubber 10.
oktober. Samlingen varte i fire timer og ga
presidenter og IT-ansvarlige verdifull
veiledning i mail- og postkassesystemet på
Rotary-serveren. Det ble undervist i
hvordan man lager en god hjemmeside,
noe som ikke er av veien å kunne i andre
sammenhenger. Færders president sørget
også for lokaler og utstyr i Byggmakker-
Zeiner-bedriften i Tønsberg.

Det var god deltagelse av presidenter og IT-ansvarlige på seminaret i Tønsberg

Per Magne Berget og Inger-Britt Zeiner med hver
sin bærbare PC på IT-kurset.



Distriktets minste

I det første månedsbrevet i høst nevnte vi
Kvinesdal RK` s engasjement for hjelp til
et barnehjem i Kigali i Rwanda. I
oktoberbrevet fortalte vi om klubbens
stand på sauesjået i Kvinesdal. Der ble det
samlet inn strikkepinner og garn til et
psykriatisk sykehus i Romania.
Det er imponerende hva distriktets minste
klubb makter å få til når innsatsvilje og
engasjement mobliseres. Klubben i
Kvinesdal, nabo til Flekkefjord RK, ble
stiftet i 1972 og har nå 16 medlemmer.
”Gjennomsnittsklubben” i distrikt 2290 har
47 medlemmer.
Presidenten i Kvinesdal RK, Ståle
Egeland, overrekker klubbvimpelen til
guvernør Jan M. Wesenberg under besøket
24. september.

Strassbourg-møte

Den 13. november dro guvernør Jan M.
Wesenberg til Strassbourg hvor ledelsen i
de europeiske sonene 10 til 16 møtte
verdenspresidenten til planlegging av hva
som skal skje i neste halvår. De nye
distriktsguvernørene er invitert til møtet
som ble innledet av Bhicai Rattakul. En
lang rekke Rotary-saker ble drøftet og i
desembernummeret vil guvernør
Wesenberg gi oss noen inntrykk fra møtet.
Han vil også komme tilbake til noen av
sakene som ble drøftet på Norsk Rotary
Forums møte på Gardermoen 12. nov. Her
møtte hele Rotary-ledelsen samt
guvernørene som tiltrer 1. juli neste år.
Erik B. Hjorth fra Bergen er leder av Norfo
som er Rotarys øverste rådgivende organ i
Norge. På dagsordenen hadde man bl. a.
Norsk Rotary Årbok, Handicamp,
PolioPlus-innspurten og rapport fra Ryla-
komiteen.

Mye ros for Matching Grant-
prosjekt

Matching Grant-prosjekter er stadig aktuelt
i flere klubber. For en tid siden fikk
Anders Salvesen i Kragerø RK et meget
hyggelig brev fra Dia Hart, Matching
Grants Program Coordinator. Salvesen var
guvernør i 1997/98 og tok initiativet til et
hjelpeprosjekt i India. Prosjektet gikk ut på
skaffe medisinsk utstyr til et sykehus i
Madhavnagar i India. Dia Hart uttrykker
sin store begeistring for gjennomføringen
av prosjektet. ”Mange vil dra nytte av
deres generøsitet og store innsats. Rotary
Foundation er stolt over å ha vært på dette
utmerkede hjelpeprogrammet”, skriver Dia
Hart.

Nytt lokale i Tønsberg RK

Det ble dessverre ikke med i matrikkelen
at Tønsberg RK har fått nytt møtelokale i
Quality Hotel. Adressen er Ollebukta 3,
telefon 33004100, men møtetiden er den
samme, kl.1815.

Presidenten i Kvinesdal RK, Ståle Egeland,
overrekker klubbvimpelen til guvernør Jan M.
Wesenberg under besøket 24. september.



Paul Harris-pris med safir

På Gimsøy RK`s 40 års fest 18. oktober
ble det delt ut to Paul Harris Fellow
Recognition. Den gjeveste gikk til Einar
Aasaaren som fikk utmerkelsen med safir
for sin mangeårige innsats i klubbens
arbeid. Aasaaren var president i 1973/74.
På bildet ser vi ham til høyre, sammen med
sin kone, guvernør Jan M. Wesenberg og
presidenten, Ørjan Didriksen. Den andre
Paul Harris Fellow Recognition gikk til
Ben Jonassen for hans arbeid i klubben
gjennom en årrekke. Jonassen var
president i 1990/91.

Rotary som varemerke

Les oktobernummeret av Rotary Norden
og start med Per O. Dantofts lederartikkel
på side 4. Vi siterer litt:
Rotarys status i samfundet er et konstant
debatemne i klubberne. Mange er
frustrerede over, at organisationen – trods
store resultater i det globale og lokale
hjælpearbejde – fortsat opfattes som
”frokostklubber for ældre mænd”. ”Vi får
ikke den omtale i medierne, vi har
fortjent”, lyder det opgivende fra
medlemmer, som har spejdet forgæves
efter gedigen omtale af eksempelvis de
enestående milepæle, der takket være RI`s
bidrag er nået i den globale PolioPlus
kampagne.

Les på samme side, og side 5, om hva to
norske reklamefolk sier om Rotarys
markedsføring eller hvordan Rotary burde
markedsføres. Og blad til side 10 som sier
noe om hvordan svenske aviser behandler
Rotary.

Med stil og humør

Det er neppe noen av de 120 gjestene i
skibbua (lokal benevnelse på en sjøbod) på
Skålevik på Flekkerøy som ikke husker
Frank Nilsen, sjarmøren vi ser på bildet fra
festlighetene fredag kveld 13. september,
innledningen på distriktskonferansen i
Kristiansand. Han ledet festen med stil og
humør. Frank Nilsen er innfødt flekkerøy-
mann og har hatt sin arbeidsplass på
fiskerimottaket, så å si i skibbua, i mange
år. Nå er han engasjert i internasjonalt
hjelpe- og utviklingsarbeide og har for
lengst markert seg i Kristiansand Vest RK
for sin innsats for de svakeste både
hjemme og ute.



Ungdomsutvekslingen

Jeg er både glad og imponert

Jeg er glad for de søknadene som nå
kommer inn fra studenter som ønsker å
reise ut neste høst. Jeg er glad for at Rotary
kan tilby dem en mulighet til å bo i et
annet land et år, og jeg er glad for alle de
vertsfamiliene som har sagt seg villig til å
ta imot utvekslingsstudentene. Ikke minst
er jeg imponert over de klubbene med sine
CYEO’er, som virkelig står på.
Enkelte klubber peker seg ut, Arendal RK
som utveksler hvert år, Nedenes RK,

Kragerø RK, samarbeidet i
Kristiansandsklubbene, som også utveksler
hvert år, og ikke minst klubbene i
Vestfold, hvor flere har et samarbeid og
som sender ut flere studenter i år. Jeg er
imponert.

Hva er det som gjør at det er stor sett de
samme klubbene som går igjen? Er det
yngre medlemmer i disse klubbene, er det
kulturen i klubbene, er det romsligheten
blant medlemmene, er det Rotary’s formål
som er forstått? Jeg skulle gjerne hatt mer
kunnskap om det.

Bildet er tatt under Distriktskonferansen i Kristiansand i september 2002. Av de 10 studentene som kommer til vårt
distrikt, var åtte tilstede i Kristiansand. To kommer fra Australia i januar 2003.

Bakerst: Vaiva Zukauskaite, Litauen (Skien Vest), Taisa Pombo, Brasil (Kragerø).

Foran fra venstre: Carolin Bruegel, Tyskland (Langesund), Anna Fogel, Polen (Kristiansandsklubbene), Betsy
Reyes, Mexico (Arendal), Lindsey Kiehn, USA (Sem), Ieva Matkeviciute, Litauen (Jarlsberg) og den eneste gutten
i gruppen, franskmannen Jean-Christophe Coucaud (Porsgrunn/Grenland).



Selv om jeg er optimist, tror jeg ikke
distriktets mål på 14-16 studenter oppnås. I
skrivende stund kommer det inn søknader
slik at jeg ikke har det endelige tallet, men

jeg håper på det samme antall som i fjor –
nemlig 10 utvekslingsstudenter.

Bjørg Karin
DYEO 2290
kagjervi@online.no    

Ved for tusener

På siste møte i oktober konstaterte Svelvik
RK at årets produksjon av ved resulterte i
801 sekker som ga en inntekt på kr.40.000
til Litauen-prosjektet. På møtet ble det
presentert en julegaveliste med navn på
samtlige medlemmer, knyttet opp til
bestemte barn på barnehjemmet i Litauen.
Gaven skal koste mellom 100 og 120
kroner og skal ha til/fra-lapp. På møtet 12.
november ble julegavene samlet inn..

Jaktsti og jakt i Vennesla

Jakt og friluftsliv er en hovedinteresse for
mange venndøler, og denne interessen
preger også Vennesla RK. 30. november
skal den årlige rådyrjakten finne sted.
Denne gang på gården til fylkesskogmester
Oddbjørn Aardalen på Skjervedal i
Vennesla. Det er Egil Lie, mangeårig
medlem av Vennesla RK, som leder
jaktlaget. Både presidenten, Karl Aamdal
og Aardalen, kommer fra eiendommer med
skog og vilt. I fjor foregikk jakten på
gården til Aamdal. Karl Aamdal er lærer
ved Vennesla ungdomsskole. Hver eneste
uke har han elever på gården til
undervisning. Da læres det i klipping av
sau, foring og stell av dyr og annet arbeid
som kreves på en liten gård i dag.
Hver vår arrangerer Vennesla RK jaktsti
for egne medlemmer og for interesserte i
Kongsgård RK. Premieutdelingsfesten er
det Kongsgård som står for. I år fant
arrangementet sted i den gamle
vaktmesterboligen på Odderøya festning.
8. mars neste år er Vennesla RK 50 år. Da
skal klubbens 28 medlemmer med gjester
og ledsagere samles til fest på ærverdige
Vigeland Hovedgård. I Kristiansands-

distriktet er det bare Kristiansand RK som
er eldre enn Vennesla-klubben.

Har dette noe med Rotary å gjøre?

Nei, men plassen var ledig, så vi sakset det
fra “Gemini” som bringer forsknings-
nyheter fra NTNU og SINTEF. Det er et
artistisk bearbeidet fotografi av partikler i
høy fart – tatt i The Big European Bubble
Chamber i CERN i Sveits.
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DISTRIKTSKONFERANSEN  I  2003  TAR  FORM

27-28 oktober gjennomførte Stavern
Rotaryklubb visningstur med M/S Peter
Wessel fra Larvik til Frederikshavn i
Danmark. Detaljer for konferansen ble
avklart med COLOR LINE AS, Scandic
Hotel og representanter for Bangsbostrand
Rotary Klub i Frederikshavn. En hyggelig
"arbejdsfrokost" resulterte i positiv
innstilling og vennskapsklubbens vilje til å
bidra i avviklingen av konferansen.

Distriktskonferansen i 2003
gjennomføres med utreise fra Larvik
fredag 29.8 ombord i M/S Peter Wessel,
på Scandic Hotel, Frederikshavn lørdag

30.8 og hjemreise ombord i M/S Peter
Wessel søndag 31.8.03.

Så bli med, unn deg det!
 Finn
 DGE

Fra venstre Torben Madsen, Oddvar Hansen, Jens-Axel Pedersen, Stein Ingebrigtsen, Finn Otterstad,
Einar Christiansen, Truls Røe, Henrik Pedersen, Tore Grønvold

Distriktssekretæren minner klubbene om å
rapportere medlemsutviklingen fra måned til
måned.
Han lurer også på hvor presidentene i de
klubbene befinner seg som fortsatt ikke greier
å få sekretærene sine til å rapportere inn
fremmøtetallene (se rammen nederst på siste
side). Foruten å demonstrere sin egen slapphet
ødelegger de muligheten for
distriktssekretæren til å gjøre sin jobb
skikkelig.



Fremmøte  %Revidert, komplett liste
over guvernør-besøk :

Okt. Snitt
Arendal 15/8 56 46
Borre 21/10 62 53
Brevik 10/10 54
Bø           ny dato 9/12 54 69
Farsund   ny dato 2/12 52 52
Flekkefjord 25/9 55 56
Færder 5/11 57 54
Gimsøy 10/9 59 51
Grenland 9/10 49
Grimstad 29/8 34
Grøm 18/9 43 47
Holmestrand 28/10 70
Horten 29/10 60 62
Jarsberg 16/10 70 62
Kongsgaard 26/8 50 42
Kragerø 16/9
Kristiansand 26/9 51 31
Kristiansand Vest 2/9 59 43
Kristiansand Øst 4/9 59 44
Kvinesdal 24/9 66
Langesund 2/10 55 49
Larvik 17/9 55 55
Larvik Øst 19/9 61 53
Lillesand 9/9 50 46
Lyngdal 21/8 48 41
Lågendalen 14/8 69 71
Mandal 28/8 69 62
Nedenes 20/8
Notodden 30/9
Nøtterøy 4/11 71 65
Porsgrunn 18/11 52 45
Risør 7/10 53 53
Sande 13/8 59 60
Sandefjord 20/11 68 52
Sandefjord Øst 11/11 67 56
Sem 6/11 51 51
Skien 27/11
Skien Vest 25/11
Stavern 13/11 59 54
Stokke 17/10 74 71
Svelvik 22/10 73 64
Tvedestrand 12/8 67 63
Tønsberg 15/10 59 51
Ulefoss 31/10
Vennesla 19/8 50 44
Gjennomsnitt 59 46

Distriktsorganisasjon:

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

I fremmøte-listen er det 6 klubber
som utmerker seg ved ikke å ha
rapportert tidsnok de 4 første
månedene i rotaryåret! Godt gjort!
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