
EN KJERNESAK

Som rotarianere vet vi godt at den
første tjenestegren er Klubbtjenesten;
vi lærer hverandre å kjenne, skaper
samhold, vennskap og trivsel. Det er
fundamentet i alt rotaryarbeide. Uten
dette fungerer lite i et klubbliv.
Når tjenestegren nr. 2 tas inn, nemlig
Yrkestjenesten, hvor Rotarys
grunnleggende ide er kontakt og
kameratskap over yrkesgrupper basert
på klassifikasjonsprinsippet, får vi et
speilbilde av det samfunn klubben står
på.
Men hvis det ikke var en tredje
tjenestegren, Samfunnstjenesten, ville
Rotary mangle sitt virkelige innhold.
Allerede i den første klubbens liv i
Chicago kom dette klart frem. Det å
gjøre noe for å forbedre livskvaliteten

for andre mennesker, er kjernen i alt
rotaryarbeide. Det er gjennom
klubbenes engasjement i nærmiljøet at
vi kan vise hva rotarybevegelsens
grunntanke er og gi klubben en profil.
Det en klubb gjør utad, viser hva den
står for innad. Da er Rotary givende,
interessant og utviklende.
Medlemmene er engasjerte og setter
seg mål for sitt arbeide. Under mine
klubbesøk ble jeg ofte imponert over
det arbeide som utrettes gjennom
nettopp de lokale og internasjonale
prosjektene. Jeg ønsker lykke til videre
med de løpende prosjekter resten av
dette rotaryår og i det nye rotaryår som
snart kommer.
Jan M. Wesenberg

FREMTIDENS ROTARY

- Alle giftermål er enkle; det er det å bo
sammen efterpå som er problemet. Burde flere
familiemedlemmer bli med i Rotary?
Samarbeide blir et nøkkelord i fremtiden,
samarbeid med andre klubber og
organisasjoner. Hvem kan ta seg av fred og
toleranse bedre enn Rotary?, spurte PDG Mike
Webb fra England, verdenspresidentens
representant på Distriktskonferansen i Distrikt
2380 i Sverige i forrige måned. Forts.s.2
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Her på Tidaholm Slott, som fungerer som folke-
høyskole i dag, ble den store distriktskonferansen holdt.



Forts. fra s.1

Guvernør Jan M. Wesenberg var
nordisk representant på konferansen
som ble holdt på det gamle vakre
slottet i Tidaholm utenfor Gøteborg. –
Jeg ble imponert over den kunnskap til
ettertanke som ble formidlet på denne

konferansen, forteller Jan. - Webbs
foredrag gikk helt og holdent på
fremtidens Rotary og den utfordring
det er for alle oss som er glad i
rotarybevegelsen og vet hva den har
betydd gjennom snart hundre år.
Webbs utgangspunkt var blant annet at
han var for utvikling, men motstander
av de store forandringer. Det fine med
Rotary er at det aldri finnes bare en vei
fremover. Presidenter skiftes ut hvert
år, og nye beslutninger fattes. Rotary
skal være det vi vil at Rotary skal
være, var Webbs avslutningsord,
forteller Jan.
Distrikt 2380 ligner vårt distrikt, med
48 klubber og ca. 2700 medlemmer.
Temaet for årets konferanse var kultur,
med et interessant hovedinnlegg av
Sveriges kulturminister.

Skattefritak avslått

Det har kommet flere forespørsler til
guvernøren om hvordan det stiller seg
med skattefritak for gaver vi gir til
PolioPluss. Den første formelle
henvendelse har gått fra guvernør Knut
Korsæth i distrikt 2300 til fylkes-
skattesjefen i Oppland. Svaret var
negativt, av flere grunner. Skattesjefen

anbefaler at Rotary International ser på
mulighetene for at organisasjonens
sentrale ledd kan søke fylkes-
skattekontoret på det sentrale ledds
tilholdssted om godkjennelse (hvis det
er Oslo, rettes søknaden til Oslo
likningskontor, heter det i brevet).

Fotografen som tok bilde av guvernør Jan M.
Wesenberg,, nordisk utsending på den store
distriktskonferansen, sørget for å stå i en strategisk
posisjon for å få frem hva som er viktig i Sverige,
nemlig Jan foran det rene norske flagget.

På første benk i foredragssalen, fra venstre: Guvernør Rune
Åstrøm i distrikt 2380, som ledet konferansen,
verdenspresidentens utsending Mike Webb fra England, DG
Staffan Åkre (representant for alle Rotary-distrikter i
Sverige) og nordisk representant Jan M. Wesenberg.



DET 4. DISTRIKTSRÅDSMØTE

Det fjerde distriktsrådsmøte fant sted
10. april i Jotuns informasjonssenter i

Sandefjord hvor PDG Torstein Bryn
kunne ønske delegatene velkommen.
Rådsmøtet kunne konstatere at det er
kommet et jevnt tilsig av innbetalinger
til PolioPluss, hvilket kan avleses i
guvernørens søylediagram i
månedsbrevet. Hvordan det går med
innbetalingene til RF-Annual Giving,
vet man ikke ennå. Det er Rotary
International som har oversikten.
PDG Edrund Olaisen fra Langesund
RK er koordinator for
medlemsutviklingen. Det kom frem at
klubbenes manglende rapportering når
det gjelder medlemsutviklingen fører
til at systemet ikke blir troverdig. Det
fører igjen til at man ikke vet hvor
mange medlemmer det er i distrikt
2290. Antallet medlemmer er jo
grunnlaget for budsjetteringen av
kontingenten til distriktet og Rotary
International.
Rådsmøtet måtte også konstatere at det
har vist seg vanskelig å få gjennomført
to såkalte Roundtrip i månedsskiftet
juli/august i år. Roundtrip og
Ungdomsutvekslingen er så prioriterte
og viktige arbeidsoppgaver for Rotary
at alle krefter må settes inn på å lykkes
med gjennomføringen.

HUNDREÅRS-JUBILEET

Vi ser fra klubbenes møtereferater at
det sysles med ideer omkring
markeringen av rotarybevegelsens
fødselsdag i februar 2005. I
Kristiansand har det vært kontakt
mellom byens fire rotaryklubber, og
mye taler for at klubbene vil forene
sine anstrengelser til kunstnerisk
utsmykning av et nytt bygg ved

sykehuset i Kristiansand. Flere
rotarianere har i de senere år engasjert
seg i den frivillige innsats for å skaffe
sykehuset en lindrende avdeling, en
avdeling for omsorg og smertelindring.
Det er reist over 20 millioner kroner og
nå er det bestemt at byggearbeidene
kan ta til. Om jubileumsgaven vil bli
kunst til den nye sykehusavdelingen,
vil bli avgjort i nær fremtid.

Guvernør Jan M. Wesenberg takker avtroppende
PDG Christian Offenberg for hans mangeårige
innsats i Distriktsrådet. Rotaryhjulet har dreiet nok
en runde. Egil Omdal i Mandal RK, som blir
guvernør i vårt distrikt 1. juli 2005, går inn i
Distriktsrådet fra 1. juli i år.



7000 KRONER TIL MUSEET

Lillesand RK fortsetter suksessen med
marked i museumsgården. Markedet før jul
ga mersmak og lørdag 5. april trommet
president Mikael Snaprud sammen troppene
sine og laget et påskemarked som fikk stor
omtale i avisene. Markedet arrangeres i
samarbeid med handelsstandsforeningen og
omfatter alt mulig fra brødbakst og
fiskesuppe til antikviteter. Været var de også
heldig med, sol og lunt bak
museumsgårdens vegger. Folk kom fra by
og bygd. Sjefen for markedet, Mikael
Snaprud gledet seg og kan nå telle 7000 kr. i
kassen, penger som skal styrke museets
arbeid. Av beløpet bidro Lillesand Inner
Wheel med 1800 kr. de fikk inn på salg av
vafler de hadde laget av innholdet de blåste
ut av egg som barn hadde dekorert.

VENNSKAPSKLUBB I FRANKRIKE?

I en by som heter Avranche på
Normandikysten i det vestlige
Frankrike finnes en hyggelig
rotaryklubb hvor jeg kjenner den
nåværende president meget godt. Han
har henvendt seg til meg med budskap
om at klubben ønsker å opprette et
vennskapsforhold til en klubb i distrikt
2290. Man tenker seg både utvikling
av vennskap mellom medlemmer med
gjensidig besøk, men også intern
utveksling av ungdommer mellom
klubbene sommerstid.
Avranche er en interessant. hyggelig
og historisk by. Det var her
amerikanerne med general Patton i

spissen gikk i land ved avslutningen av
den 2. verdenskrig.
Jeg kan på det varmeste anbefale at
noen griper denne sjansen. Det er
hyggelige folk fra et interessant
område av Frankrike. Og tenk ikke på
språket som en hindring. Det ordner
seg, og engelsk går mye bedre nå i
Frankrike. Og så lager de landets beste
Calvados akkurat i Avranche!!
Jeg kan være behjelpelig med å
opprette kontakt og ellers bistå etter
ønske. Interesserte klubber kan sende
mail til meg på ipdg.2290@rotary.no
Presidenter – grip sjansen til å gi
klubben din er helt nytt innhold!
Med rotaryhilsen
Anders IPDG

Presidenten i Lillesand RK, Mikael Snaprud, flankert av de to
klubbmedlemmene Ole Haus Olsen, som var ansvarlig for
markedet i år, og Rita Strandmyr.



POLIOPLUSS

Distrikt 2290 Polio Pluss
Ikke betalt: Betalt:

Kristiansand Øst
Nøtterøy
Nedenes 
Grenland 
Larvik Øst 

 Brevik
Risør

Arendal Larvik 
Borre Jarlsberg

Bø Langesund 
Færder Porsgrunn 
Gimsøy Tønsberg 
Horten Svelvik 

Kragerø Mandal 
Kristiansand Holmestrand 

Lillesand Farsund 
Notodden  Sem

Sande Grøm 
Sandefjord Lyngdal 

Sandefjord Øst Lågendalen 
Skien Grimstad 

Skien Vest  Flekkefjord
Stavern Kristiansand Vest 

Tvedestrand Kvinesdal 

Ulefoss Stokke

Vennesla Kongsgaard

Siden siste brev har vi fått opplyst at
flg. klubber har betalt sitt bidrag:
Farsund, Holmestrand, Mandal,
Svelvik, Tønsberg, Porsgrunn,
Langesund, Brevik, Larvik Øst,
Grenland, Nedenes, Nøtterøy,og
Kristiansand Øst.
Desverre ser det ut til at rapporteringen
fra Rotary sentralt er sørgelig sen.
I en så viktig sak som PolioPluss og
med så store pengebeløp synes vi det
er ille hvis den offisielle
rapporteringen har store etterslep. Vi
ber derfor om at alle klubber som
betaler, straks gir melding om dette
direkte til distriktsguvernøren. Og hvis
det er klubber som har betalt uten å ha

blitt registrert i vårt PolioPluss-
barometer ber vi dem melde fra så vi
får flyttet dem fra den grå (venstre) til
den grønne (høyre) søylen.
(Barometeret er endret fra tidligere,
etter forslag fra en leser som syntes
den gamle var litt uklar, og også for å
spare litt plass.)

Ungdomsutvekslingen

Rotarygolf
Lørdag 24.mai er det fremmøte til
distriktsmesterksap 2290 i golf på
Norsjø Golfpark på Ulefoss i Telmark.
Den 33. Nordiske Rotarygolf som
arrangeres av Tanums Rotaryklubb i
Sverige går av stabelen på Fjällbacka
og Mjölkeröds golfbaner 28., 29. og 30
august. De som interesserer seg for
disse to begivenhetene kan lese mer
om det ved å klikke frem
www.@rotary.no.

Matrikkelen
Oppdateringen for årets matrikkel er
avsluttet. Håndboken og matrikkelen
skal foreligge ferdig fra trykkeriet
primo juni. Når boken foreligger,
planlegges det også at neste versjon av
nett-matrikkelen skal være på luften.

Her nede har jeg det utrolig bra og jeg har vært veldig
heldig med familie og sted, sier Anne Christine Lunde,
utvekslingsstudent i Bordeaux. Anne Christine, til
venstre, sammen med sin franske familie.



Fremmøte %
Rotaryåret 2002-

2003
April Snitt

Arendal 50 50
Borre 65
Brevik 58
Bø 59 58
Farsund 56
Flekkefjord 65 63
Færder 64 55
Gimsøy 54 55
Grenland 46
Grimstad 51
Grøm 57 53
Holmestrand 65
Horten 57 62
Jarsberg 78 67
Kongsgaard 57 50
Kragerø
Kristiansand 39
Kristiansand Vest 57 54
Kristiansand Øst 53 51
Kvinesdal 69 63
Langesund 48 52
Larvik 56 60
Larvik Øst 47 51
Lillesand 38 47
Lyngdal 54 47
Lågendalen 69
Mandal 65 67
Nedenes 67
Notodden 53
Nøtterøy 67 68
Porsgrunn 63 54
Risør 56 54
Sande 60 63
Sandefjord 59 58
Sandefjord Øst 52 59
Sem 46 53
Skien 62 58
Skien Vest 41
Stavern 58 56
Stokke 58 67
Svelvik 61 68
Tvedestrand 68 64
Tønsberg 61 57
Ulefoss 52 49
Vennesla 66 56
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


