
GUVERNØRENS TANKER VED JULETIDER

kone på reisene. Nenette har pakket
nistekurven vår med frukt og kaffe. Godt
og ha med seg, mil etter mil, på E18
østover og på E39 vestover. Mye vakker
natur har vi sett og for det meste hatt med
oss godt vær. Men det beste har vært den
hjertelige mottakelsen i klubbene.
Kjernen i Rotary-bevegelsen er de enkelte
klubbene. Det er viktig at medlemmene
trives, føler seg vel og har utbytte av
medlemskapet. Det er noe jeg har forsøkt å
formidle i mine foredrag. Jeg er en
overbevist tilhenger av å arbeide nedenfra
og opp, snarere enn ovenfra og ned. Det er
de enkelte rotarianere som best kan svare
for hva som er viktigst i akkurat deres
klubb og hva som er viktigst i

lokalsamfunnet. Ut fra dette prinsipp
lanserte verdenspresidenten Bhichai
Rattakul målsetningen ”The Bottom Up”.

 

har gitt uttrykk for et ønske om å få høynet
det generelle kunnskapsnivået om Rotary.
Vilkåret for at dette skal lykkes er at
presidenten i den enkelte klubb viser vei.
Min oppfordring til presidentene er at de
benytter distriktets håndbok for Rotary-året
2002-2003. Jeg oppfordrer spesielt til å gå

Gjennom mine 45
klubbesøk har jeg
blitt kjent med
mange rotarianere
og har tatt med meg
mange inntrykk av
hva som opptar
klubbene, og av
klubbenes indre liv.
Det har vært både
interessant og
spennende; ikke
minst har det vært
meget hyggelig.
Som dere vet har
jeg hatt gleden av å
ha med meg min

Nenette og Jan Wesenberg  hilser på  Bhichai Rattakul under verdens-presidentens besøk i
Oslo tidligere i høst.

“ Sow the Seeds of Love!”
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Ved hjelp av
denne har jeg
videreformidlet
Rattakuls ideer.
Mange
tillitsvalgte
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igjennom sidene 18, 21, 23 og de to siste
sidene, sammen med kasserer og sekretær.
Klubbenes bidrag til Rotary Foundation,
Annual Giving og til PolioPluss-
kampanjen kommer jeg tilbake til ved en
annen anledning. Så langt har det vært
hyggelig å konstatere at det stort sett har
vært positive holdninger til å støtte disse
viktige oppgavene.

Det nærmer seg julaften. Julen
inviterer til mange uttrykk og

ytringer, fra julestri til høytid, fra stress og
travle dager til etterlengtet kontemplasjon
og hvile. Vi stanser opp – en pust i bakken
og tar tid til ettertanke, refleksjoner og nye
perspektiver.
Jeg gleder meg til det vi skal ha sammen i
det nye året, og benytter anledningen til å
takke alle for at dere har vært med til å
gjøre første del av Rotary-året til en god
opplevelse. Gledelig jul alle sammen.

Jan M. Wesenberg

ROTARY HJELPER BYMISJONEN

innlagte varmelamper for dem som venter
på å komme innenfor til overnatting.
Ifølge Sandefjords Blad, som skrev om
Rotaryklubbens tiltak mandag 18. nov.,
bruker klubben ca. 10.000 kr. i kontanter

til oppussing og leskur, men jobben som
utføres er verd mye mer på grunn av gratis
arbeidsinnsats og romslige rabatter på
materialer og utstyr som klubben har
oppnådd hos leverandørene.

Her er tre av rotarymedlemmene i Sandefjord i gang med jobben for
Bymisjonen. Fra venstre: Arne Hjalmar Knap, Torstein Bryn og Petter
Christoffersen (Foto: Kurt Andrè Høyessen, Sandefjords Blad).

Lørdag 16. november var
medlemmer av Sandefjord RK i
full gang med hjelpe Kirkens
Bymisjon med forbedringer av
misjonens lokaler i Solvangveien,
der husløse søker tilflukt i kalde
vinternetter. Initiativet ble tatt av
Berit Stemshaug i
Samfunnskomiteen. Bymisjonen
har et stramt budsjett og
kommunens økonomiske
situasjon er så vanskelig at
rådmannen til og med har antydet
at de som bruker lokalene i
Solvangveien til overnatting bør
betale en egenandel. Nå
gjennomfører iherdige
medlemmer av Sandefjord RK en
rekke tiltak, blant annet settes det
opp et såkalt venteskur med



SONEMØTE I SALZBURG

Sonemøte for Zones 10-16 ble holdt i
Salzburg i november. Hovedprogrammene
var GETS, Guvernors Elect Training
Seminar, for kommende guvernører i vår
Zone. I tillegg var det lagt opp til et
omfattende seminar om Rotary
Foundation, PolioPluss-kampanjen og

medlemsutviklingen.
Ungdomsutvekslingen ble også viet stor
oppmerksomhet. I programmet var det lagt
opp til flere gruppemøter som gav
mulighet for diskusjon om erfaringer og
synspunkter.

Paul Harris Fellow i Skien

23. oktober ble Odd-Erik Finsrud i Skien
RK hedret med Paul Harris Fellow
Recognition. Det var en meget overrasket
og glad Finsrud som fikk den store
anerkjennelsen av sine klubbmedlemmer.
Finsrud var president i Skien RK i 1981-
82. Innkommende president Helge
Wetterhus (til høyre på bildet) begrunnet
valget med Odd-Erik Finsruds mangeårig
praktisering av Rotarys motto: ”Service
above self”. Finsrud fikk stående applaus.

Samtlige guvernører i Norge var med på samlingen i Salzburg. Her er de fotografert
sammen med verdenspresidenten Bhichai Rattakul. Vi ser fra venstre: Eivind Karlsen,
distrikt 2310 fra Bryn RK i Oslo, Jan M. Wesemberg fra 2290, Kristiansand Vest RK,
Knut Korsæth, 2300, Mesna RK, Lillehammer, Arne Solem, 2280, Skogn RK, Levanger,
Svein Håkon Pedersen, 2260, Sarpsborg RK, Pål Paulsen, 2270, Narvik Victoriahavn RK
og Harald Bjørnevik, 2250, Florø RK.



Presidentsamling

Etter halvgått løp skal det avholdes
Presidentsamling på Tyholmen Hotel i
Arendal fredag og lørdag 10. og 11 januar
2003. Vi skal gjøre opp status så langt i
Rotary-året, og gjennomgå de viktigste
satsingsområdene for første
halvår 2003. PDG Edrund Olaisen vil
ajourføre presidentene  med utviklingen i
medlemsantallet og PDG Oddmund
Wallevik vil utdype fremdriftsplanen for
den avsluttende innsamlingen til
PolioPluss-kampanjen. Dette er de to
hovedsatsingsområdene for Rotary i 2002-
2003. Videre er det satt av tid til
meningsutveksling med erfaringer og
synspunkter som kan være til hjelp i
arbeidet frem mot 1/7-2003.
Jan M.

Norfo’s høstmøte

Norsk Rotary Forum hadde sitt høstmøte
på Gardermoen 12.november. Møtet ble
ledet av NORFO`S formann PDG Erik
B.Hjorth. En rekke praktiske saker i
forbindelse med Rotary Norges drift ble
tatt opp og drøftet. Arbeidsutvalgets
regnskap ble gjennomgått og godkjent.
Redaktør Einar Seljevold, Norsk Årbok og
Matrikkel orienterte om sine planer for
neste års fremdrift. Hvis denne planen
følges, vil vi være sikret en oppdatert bok
til riktig tid og med et innhold fritt for feil
og mangler. NORFO-deltakerne appellerer
til alle rotarianere om å lese de gule sidene
i boken. Den inneholder mye nyttig stoff
om Rotary. Og det er avgjørende for
Matrikkelens kvalitet at elle klubbene er
nøye med å sende inn endringer i tide og
foretar en grundig korrektur.
I debatten om "Ungdomsutvekslingen" ble
det understreket at det er viktig med
grundig planlegging og forarbeide i
klubbene. Günter Zettel, Skien Vest RK
gav en god orientering om planene for
Ungdomsutvekslingen og la stor vekt på

at presidentene støtter opp om prosjektene.
Hvordan prosjektene organiseres i
distriktene har stor betydning for antallet
studenter. Zettel anbefalte komiteer med 3-
4 medlemmer og rullering over tre år.
Under behandlingen av Handicamp ble det
slått fast at det skal avvikles et
prøveprosjekt i Nord-Norge. PDG Arne
Mellerud er NORFO`s representant i
prosjektet. Finansieringen av Handicamp
ble gjenstand for diskusjon. Kortene som
skal selges i klubbene er for lengst sendt
ut, og er fremdeles den eneste løsning for
finansiering av Handicamp.
PolioPluss-kampanjen går sin gang.
Guvernørene kunne melde tilbake fra sine
klubbesøk rundt om i landet om en positiv
holdning til å betale inn kr.500 pr. medlem.
Rotary Internationals 100 årsjubileum ble
også diskutert på NORFO-møtet. NORFO
vil komme tilbake til saken etter hvert og
håper at alle klubbene vil markere
organisasjonen godt i forbindelse med
jubileet i 2005.
Jan M.

Møteplikt, fritak og statistikk

På mine klubbesøk er det flere som har
ønsket en presisering av reglene for
fremmøte for medlemmer hvor alder pluss
antall medlemsår overstiger 85 år. Det er
ikke noe automatikk i 85-årsregelen. Den
som ønsker fritak fra fremmøtereglene på
dette grunnlag må sende en skriftlig
søknad til presidenten, som må ta
spørsmålet opp med styret. Det er opp til
styret å avslå eller godkjenne søknaden.
I Prosedyreboken (MOP) står følgende:
Hvis et medlems sammenlagte alder og
medlemsår i en eller flere klubber når 85 år
eller mer og vedkommende har skriftlig
meddelt klubbsekretæren om sitt ønske om
å bli fristilt for fremmøte og styret har gitt
sin godkjennelse, er medlemmet fri for
møteplikten.
Ellers henviser jeg til den engelske utgaven
av MOP, side 253 når det gjelder dette
med møteplikt generelt sett. Styret i den



enkelte klubb har anledning til å gi fritak
for møteplikten etter søknad, når
forholdene i det enkelte tilfelle ligger til
rette for det.
Distriktssekretæren har slitt med å få
enkelte klubber til å sende den månedelige
oppgaven over fremmøtet. Distrikt 2290
har ikke et apparat som kan settes i gang
med å ringe til klubbene for å purre på
fremmøtestatistikken. La meg si det slik:
”Den største gleden du kan gjøre er å gjøre

andre glad”. Ved at alle overholder fristen
vil både distriktssekretæren og
månedsbrevredaktøren bli glade. De er
avhengige av å få inn informasjonen før
månedsbrevet skal ut. Jeg vil også minne
om at distriktssekretæren har frister for når
han skal sende fremmøterapportene videre
til Rotary International.
Hjelp oss til å få dette på rett spor.
Jan M

KORTPROBLEMER

Med tillatelse fra Arne Mellerud,
PDG/ansvarlig for kortprosjektet som
finansierer Norsk Rotarys Handicamp,
gjengir vi deler av hans brev til en av
klubbene i vårt distrikt. Vi har tidligere i
guvernørens månedsbrev understreket
betydningen av kortsalget. Kortene er
vakre og laget for Rotary. De koster ikke
mer enn kort man får kjøpt hos
bokhandlere, men det viktigste er at hele
inntekten går til handicamp-saken.
Mellerud forteller at det tidligere i år ble
sendt ut brev til alle klubbene om å gi
tilbakemelding inne 31. juli dersom de
ikke ville støtte Handicamp gjennom
”kortsalget”. Kristiansand Øst var en av
klubbene som beklaget at de ikke kunne
være med på kortsalget i år på grunn av

andre pengekrevende prosjekter i klubbens
jubileumsår.
Men klubben som omtales i Melleruds
brev har ikke gitt lyd fra seg, ikke tatt i
mot kortene og ikke besvart Melleruds
brev. Vi siterer:
”I utgangspunktet trodde vi klubben hadde
glemt å hente pakken slik noen få andre
rotaryklubber også har gjort. Etter å ha
mottatt pakken i retur for annen gang, med
beskjed ”nektet avhentet”, skjønner vi at
det er andre grunner. Det er greit at dere
ikke vil delta i finansieringen av
Handicamp gjennom ”kortsalg”. Men vi
synes dere kunne ha svart på henvendelsen
fra administrator av leiren innen den frist
som var satt for tilbakemelding, og derved
spart Handicamp for både forsendelses- og
returportokostnader. Disse kostnader

Stor sjekk til PolioPluss

Det var en stolt president Sven Arne
Fosså i Grøm RK som kunne
overrekke guvernør Jan M.
Wesenberg klubbens bidrag til
PolioPluss-kampanjen.
Grimstadklubben var meget tidlig
ute med sin støtte til PolioPluss i år.



beløper seg til kr.450 som Handicamp nå
må dekke.
Handicamp er et vedtatt
multidistriktsprosjekt. Vi skulle gjerne
høre klubbens syn på hvilken
finansieringsmåte dere kunne tenke å
bruke for å skaffe de nødvendige midler til
gjennomføring av leiren”.
Mellerud ber om at det blir lest opp for
medlemmene i klubben. Mellerud kunne

kanskje ha tilføyd i brevet, at det i løpet av
de fire år kortprosjektet har pågått har
kommet inn 3-4 mill. kr.; nok til å dekke
alle utgiftene for den internasjonale
Handicamp. Hittil i år er det kommet inn
800-900.000 kr. De fleste kortsalg skjer
innen klubbene. Mange bruker dem som
julekort eller gir dem bort til
familiemedlemmer som kan ha glede av
dem.

VINTERSOLVERV

Nettene blir stadig lengre – dagene kortere. Julen siger nærmere for hver dag. Vintersolverv er
like om hjørnet. Naturen gjør sitt beste for å pynte på de skumringsgrå dagene og smiler når
solen kaster sine skrå lyn henover snø og is.
Vi som steller med guvernørens månedsbrev ønsker dere alle en gledelig og fredelig jul, med
tid til å suge frisk luft og inntrykk fra vårt vakre natur i vinterdrakt. Dette vinterbilde har Ole
Andreas Kongsgaarden tatt med seg fra en tur langs sjøkanten på Flekkerøy i Kristiansand
forleden dag.



Fremmøte  %Revidert, komplett liste
over guvernør-besøk: Nov. Snitt

Arendal 15/8 46 46
Borre 21/10 76 59
Brevik 10/10 54
Bø 9/12 44 61
Farsund   ny dato 6/1-03 63 55
Flekkefjord 25/9 62 58
Færder 5/11 48 53
Gimsøy 10/9 55 52
Grenland 9/10 46 49
Grimstad 29/8 51
Grøm 18/9 58 50
Holmestrand 28/10 70
Horten 29/10 65 63
Jarsberg 16/10 55 61
Kongsgaard 26/8 49 44
Kragerø 16/9
Kristiansand 26/9 51 36
Kristiansand Vest 2/9 63 47
Kristiansand Øst 4/9 49 45
Kvinesdal 24/9 54 63
Langesund 2/10 49
Larvik 17/9 66 57
Larvik Øst 19/9 45 50
Lillesand 9/9 49 47
Lyngdal 21/8 51 43
Lågendalen 14/8 65 70
Mandal 28/8 71 64
Nedenes 20/8
Notodden 30/9 51 53
Nøtterøy 4/11 75 67
Porsgrunn 18/11 53 47
Risør 7/10 53
Sande 13/8 70 62
Sandefjord 20/11 62 54
Sandefjord Øst 11/11 57 56
Sem 6/11 56 54
Skien 27/11
Skien Vest 25/11 48 37
Stavern 13/11 51 53
Stokke 17/10 74 72
Svelvik 22/10 79 67
Tvedestrand 12/8 55 61
Tønsberg 15/10 53 51
Ulefoss 31/10
Vennesla 19/8 60 47
Gjennomsnitt 58 49

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 28 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
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