
DET ARBEIDES BRA

Et halvt Rotary-år er gått, og vi er allerede
kommet vel inn i det neste halvåret.
Møtene med de 45 klubber har vært en
interessant og flott opplevelse, grunnet
varm og hyggelig mottagelse i alle
klubber.
Jeg har etter beste evne formidlet
verdenspresident Bhicai Rattakuls budskap
til dere alle, samtidig som jeg har ønsket å
formidle min egen oppfatning av Rotarys
betydning og verdier.
Mitt hovedinntrykk av Distrikt 2290’s 45
klubber er at det arbeides bra – til dels
meget bra. Dette gjelder både klubbenes
utadrettede virksomhet, og det interne
arbeide for for å skape et hyggelig og
interessant klubbmiljø.
Felles for alle klubbene er at det legges
stor vekt på gode klubbmiljø og
interessante møter i egen klubb. Omfanget
av klubbenes eksterne aktiviteter og
prosjekter varierer mye, fra små lokale
enkelttiltak til omfattende støttetiltak med
mange involverte og stor økonomisk
innsats i trengende deler av verden. Noen
klubber har stor kapasitet og spenner over
hele spekteret, men de fleste velger
enkeltprosjekter på et par områder.
Tidlig etablering av styre og komitéer og
igangsetting av planlegging med strategier
for gjennomføring er en god start og svært
viktig for å få ting på gli. Det årlige PETS
er ment å være et startskudd på dette.
Hva har vi oppnådd i første halvpart av
dette Rotary-året?

Velkommen på laget

Medlemsutviklingen arbeides det aktivt
med i alle klubber. Mange nye medlemmer
taes opp i disse dager. Mange klubber har
fått særdeles flotte hjemmesider til glede
og nytte for klubbmedlemmene selv og for
oss andre. Når det gjelder
Ungdomsutvekslingen trives våre gjester
bra, og er flotte ambassadører for sine
hjemland. Vi har imidlertid ikke maktet å
komme opp på vårt måltall på 14 til 16
deltagere.
Når det gjelder RF-Annual Fund har
innbetalingen uteblitt så langt. På mine
klubbesøk var det enighet om at klubbene
skulle innbetale det vedtatte beløp USD
17. Jeg trøster meg med at innbetalingen
tradisjonelt skjer det siste halvåret. Det
samme må vi kunne si med støtten til Polio
Pluss kampanjen med kr. 500,- pr.
Forts. neste side
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Da guvernøren gjestet Skien RK 27. November
kujnne han også ønske tre nye medlemmer
velkommen i klubben. Mellom guvernøren (t.v.) og
president Karl Strømdal står f.v. Jan Erik Kaasa,
Arvid Mandal og Torbjørn Frantzen.
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JULEBUSSEN

Rett før jul kunne årets julebuss til Litauen
kjøre av gårde fullastet med julegaver og
varer som mangler på barnehjemmet som
flere av klubbene i vårt distrikt har på sitt
hjelpeprogram. Alt kom vel frem til
bestemmelsesstedet og bussen ble igjen
som en særlig gave til barnehjemmet, gitt
av Leif Ragnar Thoresen i Skien RK.
Bussen skal brukes til turer for

barnehjemsbarna. De har aldri vært ute av
hjemmet før.
I bussen var det blant annet tre sykler, 8
PC`er, 300 sekker med tøy og sko, mange
kartonger med toilettartikler og ikke minst
400 julepresanger, mange av dem merket
med navn. Helt på slutten ble det anbrakt
fem store pepperkakehus inne i bussen.
Det var det baker Eigil Næss i Nøtterøy
RK som hadde fått til.

Forts. fra forrige side:
medlem. Her regner jeg også med at
innbetalingene vil komme jevnt og trutt i
løpet av de nærmeste måneder.
Så langt “rikets” tilstand.
Det har vært en travel tid for klubbene i
Distrikt 2290 med mange gode
arrangementer. Nenette og jeg har hatt
gleden av å få delta på jubileer og andre
aktiviteter og fått oppleve at kreativitet og
kameratskap blomstrer rundt i klubbene.

Det har gitt oss gode opplevelser og
minner for livet.
Jeg ønsker dere alle lykke til med
innsatsen, samtidig som jeg ønsker hver og
en av dere et riktig GODT NYTTÅR.

Beste hilsener fra

Jan M. Wesenberg

Her ønskes det god tur til Litauen. Fra venstre ser vi PDG Christian Offenberg, Jan M.Olaisen, Øystein Køhn
og sjåføren Trond Åge Kvamme. På vei ut av døren Nenette Wesenberg som har inspisert varelageret i
bussen. Bussen var så full av varer at selv ikke primus motor i Litauen-prosjektet PDG Edrund Olaisen fikk
plass. Hun måtte ta fly til Litauen.



SUKSESS I LILLESAND

Lillesand RK hadde stor suksess med
julemarkedet som klubben tok initiativet til
i fjor. Arrangementet gikk av stabelen
lørdag 14. desember. Snøen lavet ned noen
timer før markedet begynte. Det ble til en
vakker, hvit ramme, med god gammeldags
julestemning, og strålende fornøyde
lillesandere og utstillere. Presidenten i
Rotaryklubben, Mikael Snaprud kunne
fornøyd konstatere at eksperimentet ser ut
til å kunne bli et årlig tiltak i regi av
Rotary.
Markedet var lagt til Museumsgården som
dannet den rette ramme om salgsboder og
serveringssteder. Her kunne man få kjøpt
alt fra hjemmelagede drops til vakre
kniver. Det ble servert nylaget bacalao,
gløgg og annet godt. Bare ikke brennevin,
for det ville ikke kommunestyret være med
på. Og det syntes Lillesand RK var ok.
Klubben hadde satt som mål å tjene penger
på gløgg og annen enkel servering, og
overlot til byens kunstnere og
oppfinnsomme mennesker å bidra med alt

det andre.
Og det slo til.

Farsund RK med lokalt prosjekt

Farsund Rotaryklubb, med
Samfunnskomiteens leder Eivind Bjering i
spissen, har hatt en grundig gjennomgang
av hvilke prosjekter klubben kan tenke seg
å gå inn for. Klubben bestemte seg for å
holde seg på det lokale plan og ikke gå ut i
verden, til Litauen eller Russland. Det ble
til at klubben vil støtte rusmisbruker-
hjemmet på Vanse på Lista. I de 4-5 år
hjemmet har vært i drift under Blåkors`
ledelse, har lokalene og sengene nesten
alltid vært i bruk av alkoholikere eller
dopavhengige som har søkt ly og hvile.
Hjemmet drives helt privat og på frivillig
basis, og den enkelte rusmisbruker må selv
oppsøke hjemmet.
Farsund RK`s plan er å støtte tiltaket på
Lista med minimum 10.000 kr. i år og
foreløpig det samme for de neste to årene.

Fædrelandsvennen ofret mye plass på  julemarkedet i Lillesand mandag 16. desember, blant annet
med bilde av organisatoren, Lillesand RK`s president Mikael Snaprud, som vi her ser på markedet
med en porsjon bacalao og godt humør.



Ungt i Skien Vest

Vi har en ungdommelig guvernør i Distrikt
2290, som likte seg godt på et fint
ungdommelig klubbmøte i Skien Vest RK i
desember, der det ble presentert tre nye
potensielle medlemmer. På bildet en
sjarmerende president, Ingeborg Lykseth,
sammen med en like ung sekretær Halvor
Berg-Hansen. Til venstre guvernør Jan M.
Wesenberg. Hadde vi hatt plass, skulle vi
også tatt med et bilde av de to unge
kvinnene som klubben har invitert som nye
medlemmer, sammen med byens
sykehusprest som også er invitert med i
Skien Vest RK

En oppfordring

Vi oppfordrer den enkelte rotaryaner til
selv å sjekke personopplysningene i
årboken (matrikkelen). Eventuelle
endringer må meldes sekretæren snarest
mulig. Det gjelder å få neste utgivelse av
årboken så korrekt som mulig.
Husk: Det haster.

En oppfordring til

Husk: La aldri en gjest bli sittende alene på
møtene.
Husk: Klikkdannelser på møtene kan være
en fare.

Husk: Nye medlemmer må vises den
største oppmerksomhet. De har ikke bedt
om medlemskap, de er invitert!
Et godt råd: Setter du tennene i en sak, er
det om å gjøre å bruke visdomstennene.

Leskur og 13.000 kr

Siste tirsdag før jul kunne Sandefjord RK
overrekke leskuret (omtalt før i
månedsbrevet) til Kirkens Bymisjon.
Bymisjonen driver herberget for
rusmisbrukere i Solvangveien, men
brukerne har måttet stå utenfor i kulden og
vente på å komme inn. Herberget åpner
ikke før kl.2030 om kvelden. Sandefjords
Blad brakte bilde og tekst fra
åpningsbegivenheten, der både
varaordfører Ingrid Ljosland og
klubbpresident Bernt Lasse Berggreen var
til stede. Leskuret er bygget på dugnad og
medvirkning fra Norske Stålbygg.
Innredningen overlates til brukerne som
selv skal gjøre det trivelig å være der. I
tillegg til det lille bygget overrakte
Sandefjord RK 13.000 kr. til drift av
herberget



I historiske lokaler

På siste møte før jul med guvernørbesøk
inviterte Bø RK på middag i ”Polen”, et
stedsnavn som gir helt andre assosiasjoner
enn de historiske møtelokalene i Bø
Museum. På bildet ser vi foruten
guvernøren helt til høyre innkommende
presidenten Odd Hein Aase. Begge herrene
ville gjerne takke vertskapet for kvelden,
Bjørg Momrak og Inger Åse Sønstebø for
god mat på veldekkede bord.
Ellers forteller avisen Varden i Telmark at
Bø RK har satt i gang med åpne møter der
klubben stiller med interessante kåsører og
foredragsholdere. I oktober var det
litteraturkveld med Olav Vesaas, sønn av
Tarjei og Haldis Moren og i november et
åpent møte med politimester i Telemark,
Geir Sønstebø. Mathias Sølverud,
president i Bø RK, forteller til avisen at
han mener klubben spiller en litt for
tilbaketrukket rolle. ”Når me har noko bra
på programmet, bør me kunne dele det
med fleire. Me har fleire planar enn desse
to møta, sa Mathias Sølverud.

Presidentsamling

Presidentsamlingen ved innledningen til
2003 fant sted på Tyholmen Hotell i
Arendal 10. og 11. januar. Status så langt i
dette rotaryår ble gjennomgått og de
viktigste satsingsområder for første halvår
2003 diskutert. PDG Edrund Olaisen
snakket om utviklingen i medlemstallet
vårt distrikt mens PDG Oddmund

Wallevik gikk nærmere inn på
innsamlingen til PolyPluss-kampanjen.

Tilbake til ”Rotaryloftet”

For 10 år siden forlot Skien RK lokalene
sine, ”Rotaryloftet”. I julen vi nettopp har
bak oss flyttet Skiens tre rotaryklubber fra
lokalene i Skistredet og over gaten til
”Rotaryloftet” som er blitt nymalt i
tiltalende farger. På bildet ser vi karene
som tok ut fargene, fra venstre: Karl
Strømdal, John Buer og Jens West fra
Skien RK, Egil Feby, Gimsøy RK, Dag
Tore Hylland, Skien Vest RK og Ragnar
Haraldsen, Gimsøy RK.

Julemøtene

De enkelte Rotaryklubbene avslutter første
halvdel av Rotaryåret på forskjellig vis.
Noen har lange tradisjoner for hvordan
”juleavslutningen” skal markeres. I
Svelvik RK går de først til kirke og så til
bords med juletallerken, multekrem og
kaffe. I år startet julemøtet med
gudstjeneste i Berger kirke hvor klubbens
egne medlemmer utførte alle tjenestene fra
prestegjerningen, kirketjener og til kantor.
Medlemmene sørget for at salmene bar
godt. Samlingen i kirken varte i en time og
ga ro og ettertanke, forteller referatet. På
Fossekleiva ble det servert gløgg med 10
kuldegrader utenfor vinduene, før
julemiddagen kom på bordet. Det var gang
rundt juletreet, og Rita Kaas Helgerud
fremførte ”Teskjekjerringa” til glede for
alle.



Før jul ble Edrund Olaisen, PDG i vårt
distrikt hedret med en vakker juleglede fra
Telemarksavisa i Skien. Hun tok i mot med
takk, men understreket at hun gjorde det på
vegne av Rotary, beskjeden som hun er.
«Hun er hekta på Litauen», skrev avisen
som ga henne blomsten, fordi hun står på
for å hjelpe de fattigste av de fattige.
Edrund har brukt mye tid på Litauen, og
samlet inn alt mellom himmel og jord for å
hjelpe folk som kort sagt trenger alt. Før
jul gikk en buss fullstappet med julegaver
og saker og ting som trengs på
barnehjemmet som står i sentrum for
Edrunds virksomhet. «Målet er å bygge
bro mellom menneskene i Litauen og
Norge», sier Edrund som føler seg trygg
med en sterk og respektert organisasjon
som Rotary i ryggen

Fortjente blomster

Peter med munnharpa

Et glimt fra Distriktskonferansen i
Kristiansand i september i fjor kan vi
unne oss nå som det halve Rotary-året
er ebbet ut. Det er Peter Valeur med
munnharpa vi ser. En ekte
kristiansander som gjerne spiller på
Setesdals ”nasjonalinstrument” og
snakker Valle-mål som en innfødt. En
munter kar som setter glade farger på
klubbkvelder i Kristiansand Vest RK.



Godt nytt år?

Ja, la oss håpe det; la oss ønske det. Nølende som katten kanskje, som på fire myke poter
prøver seg inn i en uviss fremtid. Med en viss forsiktig tilbakeholdenhet har vi lagt bak
oss de første par ukene i 2003. Noen av oss med brodder under skoene, forsiktige som vi
er med kulde og is under sålene. Men solen har for lengst snudd og er med oss. Kanskje
vi er på vei mot et varmere samfunn, både katten og vi?
(Foto: Andreas Vartdal)



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

Arendal 15/8 44 46
Borre 21/10 75 62
Brevik 10/10 54
Bø 9/12 61
Farsund 6/1-03 52 54
Flekkefjord 25/9 65 59
Færder 5/11 48 52
Gimsøy 10/9 60 53
Grenland 9/10 49
Grimstad 29/8 51
Grøm 18/9 60 52
Holmestrand 28/10 70
Horten 29/10 61 62
Jarsberg 16/10 79 64
Kongsgaard 26/8 53 45
Kragerø 16/9
Kristiansand 26/9 36
Kristiansand Vest 2/9 59 49
Kristiansand Øst 4/9 57 47
Kvinesdal 24/9 54 61
Langesund 2/10 60 51
Larvik 17/9 56 57
Larvik Øst 19/9 61 53
Lillesand 9/9 50 47
Lyngdal 21/8 42 43
Lågendalen 14/8 59 67
Mandal 28/8 69 65
Nedenes 20/8
Notodden 30/9 53
Nøtterøy 4/11 70 68
Porsgrunn 18/11 48 47
Risør 7/10 41 50
Sande 13/8 76 64
Sandefjord 20/11 63 55
Sandefjord Øst 11/11 63 58
Sem 6/11 51 53
Skien 27/11 61 61
Skien Vest 25/11 37
Stavern 13/11 54 53
Stokke 17/10 62 70
Svelvik 22/10 73 68
Tvedestrand 12/8 61
Tønsberg 15/10 61 53
Ulefoss 31/10
Vennesla 19/8 50 48
Gjennomsnitt 59 51

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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