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MEDLEMSVEKST OG INTERNASJONALT ARBEID

Vi er opptatt av medlemsvekst i vårt
distrikt. Jeg registrerer at mange klubber
arbeider hardt med å fylle hull etter
medlemmer som går bort, flytter eller
velger å avslutte sitt medlemskap. Vi har
rettet søkelyset på dette tema i
Guvernørens månedsbrev flere ganger.
Hva kan vi gjøre for å bedre rekrutteringen
til Rotary? Har noen av klubbene i
distriktet satt i gang spesielle tiltak for å få
tak i nye medlemmer? Overdriver vi
vanskelighetene i forhold til rekruttering?
Har dette noe med markedsføring å gjøre?
Hva skal vi i tilfelle markedsføre? Jeg tror
ikke det mest attraktive ved Rotary er den
innsatsen vi gjør på ulike områder, men
snarere det vi representerer. Hvilke andre
steder finner vi et nettverk av sentrale
personer fra ulike yrkeskategorier som
møtes i kameratskapets ånd? I dag hvor det
fokuseres sterkt på såkalt nettverksbygging
bør Rotary være på banen som aldri før. Vi
tar gjerne i mot forslag og synspunkter
som vi kan presentere i månedsbrevet.
Jeg minner igjen om at det er på tide å
komme i gang med innbetalingen av
bidragene klubbene skal gi til PolioPlus
kampanjen og til Rotary Foundations
årlige programfond ”RF-Annual Giving”.
Vekslingskursen er fastlagt til 1
USD=kr.7,20. Den som er ansvarlig i
klubben for overføringer til RF må være
nøye med å følge reglene som står på de to
siste sidene i Guvernørens håndbok. Det

må skrives på bankgiroen eller i
meldingsfeltet ved elektronisk betaling at
det gjelder RF-PolioPlus eller RF-Annual
Giving. Det skal sendes kopi av
kvitteringene til guvernøren. Adressen er:
Jan M. Wesenberg, Østre Strandgt. 7, 4610
Kristiansand.
Forts. s.2
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Til venstre på bildet Innkommende Guvernør Finn
Otterstad i full gang med å presentere Rotary’s nye
emblem og motto Lend a Hand på PETS og
Distriktssamling i Stavern 7. og 8. mars. Til høyre
Guvernør Jan M. Wesenberg. PETS og
Distriktssamling gjentas i Tvedestrand 21. og 22 mars
og vil bli fyldig dekket i neste månedsbrev.
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Æresmedlem

Før jul i fjor hedret Flekkefjord RK sitt
chartermedlem Hans Chr.Sunde med
æresmedlemskap i klubben. Sunde er
tidligere blitt utnevnt til Paul Harris Fellow
for sitt enestående virke som rotaryaner.
Sunde var med blant de 15 som i 1946 tok
initiativet til en rotaryklubb i Flekkefjord.
Gjennom de 56 år han har vært medlem
har han påtatt seg mange oppgaver på

vegne av klubben. Hans største interesse
har vært å hjelpe trengende og eldre
enslige. Det var Sunde som i sin tid gikk i
spissen for de faste eldre- og
pensjonistturene rundt i Flekkefjords
vidstrakte distrikt. Avisen Agder i
Flekkefjord hadde en lang artikkel om
Sunde og Rotary 6.januar.

Ikke Ryla i Lillesand

Alt lå vel til rette for en gjentagelse av
Ryla-suksessen som Sem Rotary Klubb
fikk til våren 2002. PDG Olav Berthelsen
i Lillesand RK påtok seg i fjor å lede årets
Ryla-arrangement. Men Berthelsen er blitt
syk og Lillesand RK ser seg ikke i stand til
å gjennomføre et Ryla-seminar denne
våren.
Saken ble diskutert på Distriktsrådsmøtet i
Arendal i januar, men mye taler for at det
ikke blir noe Ryla-seminar i dette Rotary-
året.

Forts.fra s.1
Husk søylen

Jeg må innrømme at jeg begynner å bli
nervøs for innbetalingen til PolioPlus
kampanjen. Den søylen som ble introdusert
i februarnummeret er ment å skulle vise
veksten fremover. Jeg appellerer til alle
presidentene om å ta opp saken med
kassereren og gi instruks om at
innbetalingen kan finne sted. Søylen må
fylles opp!
Målsetningen som er fastlagt for distrikt
2290 er at vi i rotaryåret 2002-2003 skal
bidra med 37.000 dollar til RF. Det vil si
17 dollar pr. medlem. Ledelsen i Rotary
kommer med en sterk oppfordring til alle
medlemmene om å gjøres sitt ytterste for å
nå målet. Årets bidrag skal finansiere
Rotarys humanitære prosjekter i årene
fremover. Det er gjennom RF at Rotary
International driver sitt veldedige arbeid.
Vårt distrikt har hatt og har, mange
prosjekter som drives med bidrag fra RF.
Det er min oppfatning at mange rotarianere
har begrenset kunnskap om denne del av
bevegelsens arbeid.

Vi er med
Jeg minner om at vi er medlemmer av en
av verdens største humanitære hjelpe-
organisasjoner, som ikke minst satser på
vaksinering av barn og ungdom i områder
av verden hvor sykdommer forkrøpler og
tar liv. Vi skal også ha i minne at det
brukes mye penger på sykehusutstyr og
medisinsk hjelp i områder hvor offentlige
tilbud  er fraværende. I de samme
områdene er det ofte nødvendig for Rotary
å anskaffe vannrenseutstyr fordi miljøgifter
og bakterier har forurenset
drikkevannskildene.
I en tid preget av internasjonal usikkerhet
er det også grunn til å fremheve Rotarys
utstrakte virksomhet for utveksling av
ungdom mellom de ulike verdensdelene.
Det er en del av satsingen på fred og
konfliktløsning. Det internasjonale arbeid
vi er med i koster hvert år en milliard
kroner som brukes i et stort antall land. RI-
president Bhichai Rattakuls motto ”Sow
the seeds of love” er i tråd med denne
innsatsen.
Jan M. Wesenberg

President Einar Dag Valente med diplomet som gir
Hans Chr. Sunde (til v.) æresmedlemskap i
Flekkefjord RK
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ET SPESIELT ROTARY-LOKALE

For et års tid siden tok tre av Kristiansands
rotaryklubber i bruk nye lokaler på det
gamle statsarkivet som var et beryktet
Gestapo-hovedkvarter under krigen. Denne
spesielle bygningen, med utsikt til byens
havn og innseiling, ble overdratt til
Stiftelsen Arkivet som i dag driver en unik
virksomhet.
Tysklandsfangen og stortingsmannen
Osmund Faremo var blant dem som tok til
ordet for at bygningen måtte bli et sted for
fred og forsoning, men et sted hvor ikke
minst barn og unge kunne lære noe om
fortiden. I kjelleren under møtelokalene
har stiftelsens iherdige ildsjeler, blant
annet noen av de som fikk føle Gestapo-
pisken, laget et museum med utstyr og
torturredskap som ble brukt for å presse
tilståelser ut av de mange hundre som i
kortere eller lengre tid var i nazistenes
”varetekt”. Ildsjelene viser rundt og
forteller om det som vi må arbeide for aldri
skal skje igjen.

Rotaryklubbene var blant organisasjonene
som sa ja til å bli leietakere i ”fredshuset”
hvor det arrangeres kurs og annen
virksomhet om fred og forsoning. De tre
rotaryklubbene, Kristiansand, Kristiansand
Vest og Kristiansand Øst har hver sin
møtekveld på Arkivet, mens Kongsgaard
RK valgte å fortsette i sine lokaler i
Radisson SAS Caledonien Hotell.
Den spesielle rammen omkring Rotary-
klubbenes møter er billedkunstneren Else-
Marie Jakobsen store vevarbeider, som
med sitt enkle billedspråk minner oss som
sitter der om krig og fred og forsoning. Det
store bilde, ”Krig og fred” har alt i seg,
invasjonen, kampene, senking av skip,
fangeleir, henrettelsene, fredsduene, Kong
Haakon, slottet, festen og gleden. Bilde,
Forsoningen, er også sterkt i sin form og
utvalgte farger. Rotaryanerne på Arkivet
får, med andre ord, alltid noe ekstra med
seg.

Fire fra Kristiansand Vest RK foran ”Krig og fred”. Fra venstre Peter Valeur, Randi Haukom (innk.president),
guvernør Jan M. Wesenberg og månedsbrevred. Egil Remi Jensen (foto: Ole Andreas Kongsgaarden).
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UNGDOMSUTVEKSLINGEN – HILSEN FRA TO STUDENTER

Hilsen fra Polen

Kristine Løite, som er utvekslingsstudent
fra de fire kristiansandsklubbene til Polen,
har sendt oss en hilsen fra øst. Hun kom til
Polen tidlig på høsten i fjor og skal være
der i ni måneder. Kristine Løite er fra
Søgne, datter av kommunens ordfører.
I brevet skriver hun blant annet: Ting går
betydelig bedre nå etter at jeg har funnet
meg til rette og fått flere bekjente på
skolen. Skolen er egentlig en fabrikk som
er blitt omgjort til skole, så standarden er
ikke den beste. Det undervises på
gamlemåten og man blir straffet for de
minste bagateller. Hver dag ser man elever
vaske på skolen eller gjør hagearbeide.
Jeg merker at det er et fattig land og at det
ikke fungerer helt som det skal i Rotary-
systemet. Jeg har vært på ett samlingsmøte
med de andre utvekslingsstudentene og på
et Rotary-møte. Man må stå på egne bein
med det meste, men det har jeg ikke har
problemer med til nå. Familien jeg bor hos
er veldig greie og vi kommuniserer godt
sammen, selv om jeg har problemer med
alle disse ch-, dz-, dzi-lydene. Ellers lærer
jeg om kultur, levemåte, historie og ikke
minst om hvordan det var i Polen under
kommunismen. Mye ligger fremdeles langt
bak i tid sammenlignet med Norge, men
det kommer seg. Poznan, byen hvor jeg
bor i, har mest vestlig innflytelse. Her
reiser folk til Tyskland for å kjøpe klær og
andre varer på grunn av bedre kvalitet og
pris.
Jeg stortrives og har allerede lært en masse
om meg selv og andre, skriver Kristine til
slutt i brevet.

Vil lære norsk
Ania Fogel, vår polske utvekslingsstudent
som de fire Rotary-klubbene i Kristiansand
har ansvaret for, gjør det skarpt på
Katedralskolen hvor hun har sin skolegang
de ni månedene hun skal være i Norge.
Kristiansands-klubbene har det
økonomiske ansvar for Ania, som får 800
kr. pr. måned i lommepenger og selvsagt
ikke har utgifter til opphold, skole eller
bøker. I brevet til oss skriver hun blant
annet:
Jeg har vært her siden 15. august ifjor og
bodde de første tre månedene hos familien
Løite i Søgne. Jeg stortrivdes, som jeg
også gjør hos familien Vetås som jeg kom
til i november. Fra Vetås` bolig er det ikke
langt til byen og til mine venner som jeg
gjerne besøker. Jeg klarer meg bra på
skolen hvor jeg har valgt fagene biologi,
matematikk, kjemi, historie, engelsk, norsk
og IT-kunnskap. Jeg forbereder meg godt
til hver time. Jeg er avhengig av å bli flink
i norsk, siden jeg har bestemt meg for å
studere medisin i Oslo. Jeg har allerede
møtt min nye vertsfamilie og ser frem til
fortsatt å skulle være utvekslingssstudent i
Norge, skriver

Ania
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Distrikt 2290 Polio Plus pr. 11.3.03
Alle klubber: Betalt

Arendal  
Borre  
Brevik  

Bø  
Farsund  

Flekkefjord  
Færder  
Gimsøy  

Grenland  
Grimstad  

Grøm  
Holmestrand  

Horten  
Jarlsberg  

Kongsgaard  
Kragerø  

Kristiansand  
Kristiansand Vest  
Kristiansand Øst  

Kvinesdal  
Langesund  

Larvik  
Larvik Øst  
Lillesand  
Lyngdal  

Lågendalen  
Mandal  

Nedenes  
Notodden  
Nøtterøy  

Porsgrunn  
Risør  
Sande  

Sandefjord  
Sandefjord Øst  

Sem  
Skien  

Skien Vest  
Stavern  Lågendalen
Stokke  Grimstad
Svelvik  Flekkefjord

Tvedestrand  Kristiansand Vest
Tønsberg Kvinesdal
Ulefoss Stokke

Vennesla Kongsgaard

PolioPlus
Siden sist har Kvinesdal, Kristiansand
Vest, Flekkefjord, Grimstad og Lågendalen
RK sendt sine sjekker til den gode sak.
Under overrekker president Ragnar Hansen
i distriktets yngste klubb Lågendalen,
PolioPlus-sjekken til Guvernørens
representant PDG Edrund Olaisen.

Vellykket intercitymøte
Leder av Internasjonalt kontor ved
Høgskolen i Agder, Svein Arild Pedersen,
skriver i et brev til rotaryklubbene i
Kristiansand at de håper at samarbeidet
kan gjentas og eventuelt videreutvikles.
Pedersen sikter til intercitymøtet som
klubbene fikk til for utenlandsstudentene
ved høyskolen 6/2. I brevet skriver han
bl.a.:
”Jeg takker Rotary for et flott initiativ og
fin gjennomføring av arrangementet.
Høyskolen forsøker å gi de utenlandske
studentene et så bredt sosialt tilbud som
mulig for å øke trivselen og sikre
høyskolen et godt rykte med tanke på
rekruttering av nye utenlandske studenter. I
så måte var nevnte arrangement et
betydelig bidrag. Det var hyggelig at det
under bespisningen ble knyttet flere
kontakter mellom Rotary-medlemmer og
studentene til felles hygge og nytte under
arrangementet og forhåpentligvis i
fremtiden”.
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Fremmøte  %Rotaryåret 2002-
2003 Feb. Snitt

Arendal 57 50
Borre   65
Brevik 67 58
Bø   56
Farsund   54
Flekkefjord   63
Færder 51 53
Gimsøy 59 56
Grenland   49
Grimstad   51
Grøm   52
Holmestrand 65 65
Horten 63 63
Jarsberg 66 65
Kongsgaard 53 48
Kragerø    
Kristiansand   36
Kristiansand Vest 52 52
Kristiansand Øst   48
Kvinesdal 64 62
Langesund 46 50
Larvik 72 60
Larvik Øst 46 52
Lillesand 53 48
Lyngdal 51 45
Lågendalen 71 68
Mandal 71 67
Nedenes   67
Notodden   53
Nøtterøy 78 69
Porsgrunn 61 52
Risør 62 52
Sande 61 64
Sandefjord 64 57
Sandefjord Øst 68 59
Sem 50 53
Skien   61
Skien Vest   39
Stavern 63 55
Stokke 68 69
Svelvik 72 69
Tvedestrand 67 63
Tønsberg 64 55
Ulefoss 51 51
Vennesla   51
Gjennomsnitt 61 55

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

mailto:dg.2290@rotary.no
mailto:sekr.2290@rotary.no
mailto:kass.2290@rotary.no
mailto:mbrev.2290@rotary.no
mailto:dico.2290@rotary.no

