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EN KILDE TIL INSPIRASJON

Med fine musikkinnslag
ble rotarianerne ønsket
velkommen til
distriktssamlingene i
Stavern og Tvedestrand
8. og 22.mars.
Samlingene er først og
fremst et innformasjons-
og opplæringsseminar
for klubbenes
påtroppende styre- og
komiteledere for det
kommende Rotaryår.
I plenumsmøter og i
forskjellige faggrupper
ble så vel Rotary
International og Distrikt 2290s visjoner og
mål presentert. Faggruppene fikk nyttig
informasjon om oppgaver og rutiner. Jeg
anser distriktssamlingene som et viktig
forum for det arbeide som skal gjøres i
klubbene i året 1/7 2003 til 30/6 2004.
Jeg hadde gleden av å åpne
distriktssamlingene. Vi fikk ellers
velkomsthilsener fra arrangørklubbenes
past presidenter, Erling M. Sørensen og
Svein Jordahl, mens innkommende
guvernør Finn Otterstad la frem sine mål
for det kommende Rotaryår. Otterstad tok
utgangspunkt i den nye
verdenspresidentens motto LEND A
HAND og viste til den fine
samstemmigheten mellom dagens
verdenspresidents vakre og

medmenneskelige motto ”Sow the Seeds
of Love” og videreføringen i Jonathan B.
Majiyagbes aktive motto. Finn tok også
opp behovet for en kraftinnsats i distrikt
2290 for å få sluttfinansiert PolioPluss-
kampanjen. Det er bare noen få uker igjen
til pengene må være på konto. Finn
understreket at det er viktig med
forpliktende klubbmål; ellers blir
distriktets mål bare ønsker.
Dette ble fulgt opp i et engasjerende
foredrag av Oddmund Wallevik, som også
minnet om at vi ikke må glemme
innbetalingen til RF Annual Giving. Også
dette haster.
Budsjettforslaget for 2003/04 ble lagt frem
av innkommende guvernør og enstemmig
Forts. S.2

Guvernørens
MÅNEDSBREV

D2290

Nr. 10 -  April  2003
Guvernør:  Jan M. Wesenberg
E-post: dg.2290@rotary.no
Tlf. 38 02 57 04    Fax. 38 12 98 01    Mob. 90 50 85 55

Fra distriktssamlingen i Tvedestrand med Lajla Christin Rønne Tønnessen,
sekretær i Kvinesdal RK foran. Bak Lajla Christin ser vi til høyre guvernør
Wesenberg og ved siden av ham, IT-ansvarlig i Kristiansand Vest RK Ole
Andreas Kongsgaarden, som har ansvaret for at guvernørens månedsbrev
kommer ryddig og pent til alle klubbene i Distrikt 2290.
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UNGDOMSUTVEKSLINGEN – EN UTFORDRING FOR KLUBBENE

Ivar Halvorsen, tidligere vertsfar,
president, YEO og rådgiver har skrevet en
praktisk, varm og viktig artikkel om
ungdomsutveksling. Artikkelen er for lang
til å kunne gjengis i sin helhet i et
månedsbrev, men vi oppfordrer klubbene i
distrikt 2290 som trenger påfyll og kanskje
strever med utfordringen, nemlig
ungdomsutvekslingen, å kontakte
Halvorsen for å få dokumentet . Det kan
også hentes hos Bjørg Karin Gjervik, E-
post: kagjervi@online.no.

Halvorsen skriver bl.a.:
” Ungdomsutvekslingen er et Rotary
International i miniatyr som klubbene kan
få mye glede av. Dette er en god metode
for å få nærhet til Rotary i andre land. I
Arendal RK har det vært arbeidet mye med
dette, og gleden som vi har hatt med
programmet
oppveier alt
som har dukket
opp av
”problemer”.
Klubben har
fått venner
over hele
verden, og
flere av
studentene har
kommet på
gjenvisitt til
venner,
vertsfamilier, klubb og by. Vi har også
oppfordret til familie-besøk på slutten av
oppholdet. Dette har igjen medført
relasjonsbygging mellom familier og
steder (reisemål) som er til stor glede for
alle impliserte. Våre egne ”outbounds” har
hatt besøk av sine ”søsken” og venner, og
flere av dem har reist og besøkt sine
vertsfamilier igjen. Store, gode og
livslange nettverk og relasjoner på tvers av
landegrenser og kontinenter er bygget opp
takket være Rotary”.

Forts. fra s.1
godkjent. Finn presenterte også sin
forenklede ”District Leadership Plan” med
tre aktive assisterende guvernører og tre
passive. Det er en ordning som er beregnet
å koste 30.000 kr. De ass.guvernører er
blitt oppnevnt med ansvar for et konkret
antall klubber.
Bjørg Karin Gjervik og Svein Line holdt
begge entusiastiske innlegg om

ungdomsutvekslingens betydning i Rotary-
arbeidet. Videre var det bidrag fra IT-sjef
Per Magne Berget, Edrund Olaisen og
Christian Offenberg.
Det ble to vellykkede og inspirerende
distriktssamlinger med godt fremmøte og
hyggelig samvær. Takk og fortjent ros går
til de tekniske arrangørene, Stavern RK og
Tvedestrand RK.
Jan M, Wesenberg

Studenter som reiser ut høsten 2003 fra D2290

 Fra venstre: Marit Eggen til Brasil (Jarlsberg
RK), Ida Christine Bjørke, Equador (Jarlsberg
RK), Kristiane Roe Hammer, Brasil (Nøtterøy
RK), Christine Øslebø, USA
(Kristiansandsklubbene), Ane Therese Sønning,
USA (Kristiansandsklubbene), Camilla Johnsen,
Australia (Nedenes RK),  Karianne Lilaas Larsen,
Canada ( Borre RK), Lars Erik Jørgensen,
Frankrike (Svelvik/Sande RK), Erlend Wintervoll,
Mexico (Sem RK), Henrik Fegran, Taiwan
(Kristiansandsklubbene), Bjørn Gran Sestøl,
Canada (Tønsberg RK).

Katrine Nærbøe skal også være
med, hun reiser til Australia og
kommer fra Arendal RK.

mailto:kagjervi@online.no
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DET TREDJE DISTRIKTSRÅDSMØTE

Distrikt 2290 hadde sitt 3. rådsmøte 21.
mars i Tvedestrand, samme dag som det
var innkalt til PETS. Rådet gjennomgikk
RIs planer og målsetninger for det
kommende Rotaryår. Disse planer vil bli
gjort kjent gjennom PETS-møter og
distriktssamlinger, samt på
Distriktskonferansen til høsten.
Når det gjelder guvernør for året 2005-
2006, la nominasjonskomiteens formann
Anders Skipenes frem komiteens forslag.
Valget falt på pensjonert generalmajor Egil
Omdal, Mandal Rotaryklubb. Dette vil bli
gjort kjent for alle klubbene, som får seks
ukers frist til å kommentere valget.
Status for innbetalinger pr. 21. mars til RF
Annual Giving er på USD 15.017, mens
distriktets mål er USD 35.000. PolioPluss
har så langt fått USD 20.942 fra 10

klubber. Det er et godt stykke igjen til
målene er nådd både for Annual Giving og
PolioPluss. Rådet regner med at
innbetalingene vil øke på i slutten av mars
og i april.

Jubileumsparet

Kirsten og Nils-Petter Svanholm i Gimsøy
RK i Skien utgjør guvernørparet i Rotarys
jubileumsår 2005. Svanholm er utpekt til
guvernør for 2004-2005 og er i full gang
med å legge sine planer. Her er de
fotografert hjemme i Skien, men neste
bilde kommer kanskje fra deres hjem nr. 2.
Kirsten og Nils-Petter har nemlig kjøpt hus
i Durban i Sør-Afrika hvor de vil tilbringe
mye tid i sin pensjonisttilværelse.

Stilig i Vennesla

Den gamle Vigeland Hovedgård var
rammen om Vennesla Rotaryklubbs stilige
og hyggelige 50-årsfest fredag 7. mars.
Guvernør Jan M. Wesenberg kunne
gratulere og ønske mange gode år
fremover for Vennesla RK med
verdenspresidentens spesielle hilsen som
president Karl Aamdal og Wesenberg
holder frem for fotografen.

Distriktsrådets medlemmer, fra v: DGN Nils-
Petter Svanholm, DG Jan M. Wesenberg, DGE
Finn Otterstad og PDG Christian Offenberg. Bak
fra v: IPDG Anders Skipenes, PDG Edrund
Olaisen og PDG Ragnar Aasland
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Stolte presidenter

De har grunn til å være stolte, de tre
Skiens-presidentene, Karl Strømdal, Skien
RK, Ingeborg Lykseth, Skien Vest og
Ørjan Didriksen, Gimsøy. 28. januar ble
klubbenes nye lokaler behørig innviet. De
kunne ønske velkommen over hundre
medlemmer. Lokalene kalles helst
Rotaryloftet, for det er et loft som egner
seg utmerket som klubblokale. Her kan
man prege sine egne lokaler med bannere
og eiendeler man gjerne vil ha frem i lyset,
ting som kan understreke tradisjon og
historie.
Ørjan Didriksen ga en inspirerende
orientering om flytteprosessen og den store
dugnadsinnsatsen som lå bak oppussing og
tilpasning av loftet. Guvernør Jan M.
Wesenberg var til stede og understreket
den gode Rotary-ånd som preget det felles
løft som de tre klubbene har gjort.

Kan Rotary forbedres?

Våren 2004 skal Rotarys lovråd samles i
Chicago. Forberedelsen til møtet er i full
gang over hele verden. Det finnes i alt
30.000 klubber som kan påvirke de
lovendringer som måtte være på gang. Fra
vårt distrikt 2290 er det PDG Torstein
Bryn som møter i lovrådet.
Det er viktig at organisasjonen vår utvikler
seg etter hvert som samfunnet endres.
Endringene skjer raskere og raskere.
Lovgrunnlaget for Rotarys virksomhet er
samlet i lovboken ”Manual of

Procedures”, en bok
alle klubbpresidenter
har fra sist det var møte
i lovrådet, nemlig i
2001. Det begynner å
haste med å komme
med forslag til
lovendringer eller nye
lover. Bryn må ha
forslagene fra klubbene

skrevet på engelsk og på en bestemt måte.
Fristen er 1.juni i år.
Kanskje dette bør være tema for et
klubbmøte? For eksempel ved at et
medlem tar for seg de viktigste reglene.
Skal fremmøteplikten endres til for eks. 50
prosent eller bør antall uker vi kan droppe
møter endres? Det er nok av spørsmål å ta
fatt i. Eventuelle forslag kan diskuteres på
et medlemsmøte. Det som vedtas skal
sendes Guvernøren før det går videre til
Bryn.
Torstein Bryn gir gjerne informasjon om
de reglene som gjelder for lovforslag. Hans
E-post er torstein.bryn@jotun.no.
Informasjon finnes også på 2290`s
distriktssider.

Nye midler til Litauen

Ragnar R. Hansen, president i Distrikt
2290s yngste klubb, Lågendalen RK,
kunne forleden overrekke en sjekk på
kr.10.500 til Litauen-komiteens formann,
Edrund Olaisen. Penge skal gå til
Atzalynas barneskole i Litauen.

.

mailto:torstein.bryn@jotun.no
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Distriktsrådsmøte i Inner Wheel

Tyholmen Hotell i Arendal var rammen
om Inner Wheels Distriktsrådsmøte 15. og
16. mars. Det ble to begivenhetsrike dager
med spennende og gode foredrag i tillegg
til de vanlige årsmøtesaker. Møtene ble
ledet av rådspresidenten for Norge, Unni
Schau. Guvernør Jan M. Wesenberg var
invitert fra Rotary Distrikt 2290 som vi ser
til høyre på bildet ved siden av
distriktspresident Helene M. Torkildsen,
Arendal (distrikt 29). Til venstre
rådspresidenten, Unni Schau, Oslo, ved
siden av Arendals ordfører Alf-Eivind
Ljøstad.

NORFO

NORFO (Norsk Rotary Forum) avviklet
sitt årsmøte 17. mars under ledelse av Erik
Hjorth. Samme dag holdt NORFO et

mediatreningsseminar for guvernører og
innkommende guvernører, som et ledd i
arbeidet for å forbedre Rotarys eksterne
informasjon.
På møtet behandlet NORFO en rekke
saker, blant annet strategimålsetninger for
neste Rotaryår, budsjett, Årboken,
Handicamp Nord Norge,
ungdomsutveksling, RIs 100-årsjubileum,
PolioPluss-kampanjen og ny
organisasjonsform for medlemsservice.

Neste Rotary-år

Dette postkortet spres nå i tusenvis rundt om i
verden. Det er en del av forberedelsen til det
nye Rotaryåret som begynner 1. juli. Lend a
Hand er RI President Johanthan B.
Majiyagbes motto.

Fra venstre NORFOs sekretær Edrund Olaisen, leder Erik Hjort,
påtroppende leder Asbjørn Øye og forrige NORFO-leder Leif
Harald Kvaale.
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Distrikt 2290 Polio Plus pr. 12.2.03
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  Sem
Skien Grøm  

Skien Vest Lyngdal  
Stavern Lågendalen  
Stokke Grimstad  
Svelvik  Flekkefjord

Tvedestrand Kristiansand Vest  
Tønsberg Kvinesdal  
Ulefoss Stokke

Vennesla Kongsgaard

PolioPlus
Siden sist har flg. klubber betalt sitt
bidrag:
Sem, Grøm og Lyngdal.

Flere kan ha betalt uten at vi har fått
det rapportert tidsnok til månedbrevet.

Paul Harris i Lyngdal

Den 12. februar feiret Lyngdal RK sitt
mangeårige medlem journalist i
Farsunds Avis Kåre Lorentz Svendsen.
Svendsen ble utnevnt til Paul Harris
Fellow med stående applaus. Han ble
takket for sitt engasjement og
smittende innsatsglede i de mange år
han har vært medlem. I 1982/83 var
han president i klubben som har 35
medlemmer og feiret 40 års jubileum
for  to år siden. President Alf Igland
fikk assistanse av guvernør Jan M.
Wesenberg ved overrekkelsen av
utmerkelsen til Svendsen. Efterpå
benket en stor flokk seg rundt et
veldekket festbord.

Prøvedusje
Vi sakser fra Svevik Rotary Klubbs
ukebrev 18/2: Tormod Lislerud reiser
til Litauen for å prøvedusje de nye
dusjene ved barnehjemmet vårt. I den
forbindelse opplyste han om at
Trondheim RK hadde hørt nyss om
den driftige Vestfold-klubben som
hadde fått til så mye i Litauen. Selv
hadde de gitt opp, og gav 75.000 kr. til
oppussing av to nye bad ved
barnehjemmet. Vi skjønner at Tormod
gleder seg til turen.
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Fremmøte  %Rotaryåret 2002-
2003 Mars

.
Snitt

Arendal   50
Borre 68 65
Brevik   58
Bø 62 57
Farsund 61 56
Flekkefjord   63
Færder 63 54
Gimsøy   56
Grenland 33 46
Grimstad   51
Grøm   52
Holmestrand 62 65
Horten 62 63
Jarsberg 72 66
Kongsgaard   48
Kragerø    
Kristiansand 52 39
Kristiansand Vest 67 54
Kristiansand Øst 59 50
Kvinesdal 63 62
Langesund 63 52
Larvik   60
Larvik Øst 49 52
Lillesand 52 49
Lyngdal 54 46
Lågendalen   68
Mandal 68 67
Nedenes   67
Notodden   53
Nøtterøy 65 69
Porsgrunn 61 53
Risør   52
Sande 61 64
Sandefjord 10 52
Sandefjord Øst   59
Sem 55 54
Skien 58 56
Skien Vest 49 41
Stavern 58 55
Stokke 65 68
Svelvik   69
Tvedestrand 65 64
Tønsberg 65 56
Ulefoss 43 49
Vennesla 69 55
Gjennomsnitt 58 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
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