
GUVERNØRENS AVSLUTNINGSHILSEN

Vi kan være enige om en ting, nemlig
at et Rotary-år går utrolig fort. Planer
og mål som vi satte oss på PETS og
Distriktssamlingen i mars 2002 er blitt
til tiltak. Mye er gjennomført, noe er
godt i gang og noe er blitt liggende.
Men Rotary-hjulet snurrer videre. Slik
må det være i en bevegelse som vår.
Det er mitt bestemte inntrykk at
aktivitetsnivået i de fleste klubbene er
høyt. Det har vært spesielt hyggelig å
følge prosjekter både på ”tegnebrettet”,
under gjennomføringen eller i
avslutningsfasen.
Rotary International er klubbene!
Bhichai Rattakuls arbeidsprinsipp
”The Bottom Up” har vært
inspirerende å forholde seg til for
Guvernøren og distriktets presidenter.
Forts. s.2

En spennende klubb

For en månedsbrevredaksjon på vei ut
må det være tillatt å gi honnør til
Svelvik RK som gjennom hele dette
Rotary-år har sørget for å holde sin
medlemmer samt redaksjonen  i
distrikt 2290 orientert om aktiviteter
og oppgaver. Det har vært en glede å
kunne rapportere om klubbens mange
aktiviteter og tiltak, særlig vedhogst og
innsamlingsaksjoner for barnehjemmet
i Litauen. Klubben har klart å dra
andre med seg; eksemplets makt.

I et maibrev fortalte klubben om at de
hadde fått frigitt midler gjennom
Matching Grant som skal brukes til å
dekke transportkostnader for en trailer
som skal av sted til Litauen 20. juni.
Samtidig benytter klubben anledning
til å samle inn sykler og annet nyttig
utstyr som skal være med på traileren.
På vedhogsten 20. mai, da det ble
hugget 170 sekker flott bjerkeved, var
det 21 medlemmer i aksjon. 17. juni
var det en ny vedhogstkveld.

Guvernørens
MÅNEDSBREV
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Guvernør:  Jan M. Wesenberg
E-post: dg.2290@rotary.no
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Guvernør Jan M. holder godt rundt sin viktige og
helhjertede støttespiller og rådgiver i et hektisk
Rotary-år, PDG Edrund.
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SEM 40 ÅR

9. mai var det Sem RK som kunne
feire 40 år og det ble gjort med stil og
humør. Den store forsamlingen møttes
i Papirhuset i Tønsberg hvor
Polfarerne ved Geir Johnson og Dan
Robert Thorsen stod for et
kulturinnslag som fikk humøret på
topp. Festen foregikk i
selskapslokalene i Storgaten 11 der
kveldens høydepunkt var utdeling av
Paul Harris-anerkjennelsen til Albert

Kongshaug og Svein Myhre som har
stått på for klubben i en årrekke.
President Helge Lilleby holdt kveldens
festtale og presiserte at Sem RK har en
levende Rotary-ånd der medlemmene
tar seg selv litt alvorlig, men ikke mer
enn at det blir plass til mye moro.
Guvernør Jan M. Wesenberg gratulerte
klubben med jubileet og det fine
skriftet som blir et viktig historisk
dokument for ettertiden.

Forts. fra s.1
 Den enkelte klubb skal arbeide ut fra
de forutsetninger og muligheter som er
til stede i lokalmiljøet.
Rotary-året 2003-04 nærmer seg
hastig. Den nye guvernøren, brigader
Finn Otterstad fra Stavern RK, står
klar med sin administrasjon, og tar
over stafettpinnen ved månedskiftet
juni/juli. Klubbene vil merke hans
entusiasme som lover godt for et nytt,
spennende Rotary-år. Tiden er inne for
klubbene til å rydde og gjøre klart for
et nytt år med ny ledelse. Start så tidlig
at de som skal ta over etter oss får en
god start.

Nå på fallrepet vil jeg takke for
verdifulle og minneverdige opplevelser
sammen med rotarianerne i distrikt
2290. Min glede og stolthet over å
være rotarianer er like stor i dag som
da jeg ble medlem for 23 år siden.
Disse årene har gitt meg gode venner
og i betydelig grad bidratt til å utvide
min horisont gjennom interessante
foredrag og prosjekter. Det er
utfordrende å være med i en
organisasjon som har som sitt fremste
mål å hjelpe andre.
Takk til dere alle.
Jan M. Wesenberg

Her bæres festmenyens dessert inn til de glade
jubilantene i Sem RK. Helt til venstre i bildet
ser vi kveldens toastmaster Svein Døvle Larssen
med sin kone Jorunn.

De to Paul Harris-prisvinnerne Svein Myhre (til
v.) og Albert Kongshaug mellom prisutdelerne,
president Helge Lilleby og guvernør Jan M.
Wesenberg.
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DISTRIKTSKONFERANSE I VILNIUS

Siste dag i mai var det distriktskonferanse i
Vilnius i Litauen hvor Edrund Olaisen
overrakte en rosemalt klokke til
assisterende guvernør Juozas Becelis.
Gaven var en takk for godt og ryddig
samarbeid til alle våre gode venner og
samarbeidspartnere i området.. Becelis
leder Norgeskomiteen i Panevezys distrikt
i Litauen og rettet i sin tale en takk til alle
rotarianere i distrikt 2290 for hjelp og
støtte til Litauen i en utfordrende
oppbyggingstid for landet.

Lokale prosjekter og RF

Mange klubber har spurt guvernøren
om hvordan man skal forholde seg for
å få Rotary Foundation-støtte til lokale
prosjekter.
District Designated Fund (DDF) er
betegnelsen på den del av klubbenes
innbetalinger til RF som går til DDF,
nemlig 60 prosent. Hittil har disse
pengene vært bundet til det vi kaller
Matching Grant-prosjekter. For to år
siden besluttet styret i Rotary
Foundation at 10 prosent av DDF-
midlene kan brukes i eget distrikt på
prosjekter som gagner lokalsamfunnet
eller bedrer levevilkårene for fattige i
eget distrikt.

Lovrådet 2004

Forslagene til lovendringer i RI ligger
nå ute til høring. Forslagene må være
generalsekretæren i RI i hende innen 1.
juli. PDG Torstein Bryn er valgt som
delegat fra vårt distrikt til Lovrådet

2004. Sandefjord RK har fremmet et
forslag til lovendring som skal gjøre
møteplikten mer fleksibel. Samme
klubb fremmer en resolusjon der
Rotary Internationals styre anmodes
om å vurdere en flytting av
hovedkontoret fra USA til et egnet
europeisk land. Distrikt 2300,
Hedmark og Oppland, har også
fremmet et forslag om å få myket opp
møteplikten.

Nigeriansk verdenspresident

Den nye verdenspresidenten heter
Jonathan Majiyagbe og kommer fra
Kano i Nigeria hvor han er
senioradvokat i et stort advokatfirma.
Majiyagbe har vært rotarianer siden
1967 og har blant annet vært leder av
poliokomiteen i Afrika. Han har også
vært aktiv gjennom flere år i det
nigerianske Røde Kors. I et tidligere
månedsbrev presenterte vi
verdenspresidentens motto ”Lend a
hand”.

Edrund Olaisen med den rosemalte klokken som
hun overrakte lederen av Norges-
komiteen i Panevezys distrikt i Litauen, Juozas
Becelis.
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FRA SØR TIL NORD

På distriktskonferansen i distrikt 2270 i
Narvik 23-25. mai var tre av
hovedtalerne invitert fra vårt distrikt
2290. Fra venstre PDG Edrund Olaisen
som snakket om ”Hva er Rotary?”, med
hovedvekt på medlemsutfordringen,
Günter Zettel foredro emnet
Ungdomsutveksling mens PDG
Oddmund Walleviks emne var Rotary
Foundation. Guvernør Pål Paulsen (til h.)
ledet konferansen som var preget av
strålende vær og nordnorsk gjestfrihet.

MULIGHETENES ORGANISASJON

Dette er guvernørens månedsbrev
nr.12, det siste i dette rotaryåret. Hva
har vi gjort med verdenspresidentens
motto ”Sow the Seeds of Love”?
I vårt distrikt har medlemsutviklingen
hatt høy prioritet. Vi har fått mange
nye medlemmer siden i fjor sommer og
flere er på vei inn. Noen har vi mistet,
men så langt er resultatet positivt. Like
viktig er prosjektet ”Bevaring av
medlemsmassen”, det å ta vare på
medlemmene gjennom utvikling av
vennskap og støtte til dem som måtte
trenge det. Det er min klare oppfatning
etter å ha besøkt klubbene at det
arbeides godt på dette området.
En god medlemsutvikling er viktig for
at vi skal kunne opprettholde og
videreutvikle det utstrakte
hjelpearbeidet vi har i gang og som
planlegges for årene som kommer.
Edrund Olaisen følger
medlemsutviklingen nøye. Hun er
utnevnt til RI`s Norgesrepresentant for
Medlemsutvikling.
Når det gjelder Polio Eradication

Fundraising Campaign har distrikt
2290 bevilget 5000 dollar. I tillegg har
35 av klubbene (pr. 11. juni) gjort en
flott innsats, slik at distrikt 2290 når
opp mot 80 prosent av målet. Vi har
håp om å nå 800.000 kr. til sammen.
Vårt distrikt har vært godt hjulpet av
PDG Oddmund Wallevik som både er
vårt distrikt og RI`s
Norgesrepresentant.
Alle klubbene har vært involvert i
prosjekter av stor viktighet i
lokalmiljøet og internasjonalt,
prosjekter som har som formål å hjelpe
andre. Da jeg forberedte min
guvernørtilværelse, valgte jeg å legge
vekt på etikk, særlig utviklingen i
yrkesetikken. Jeg har i ettertid fått god
tilbakemelding på at dette emnet har
satt tankene i sving. Mange klubber
har satt etikk og yrkesetikk på
dagsorden.
Jeg mener vi kan konkludere med at vi
i Rotary-året 2002-03 har sow the
seeds of lov.
Jan M. Wesenberg
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NØTTERØY RK 50 ÅR

Lørdag 14. juni kunne Nøtterøy RK markere
50 år. Klubben er en av de
største i distrikt 2290 med ca.70
medlemmer. Guvernør Jan M. Wesenberg
hadde med seg til festen verdenspresident
Bhichai Rattakuls flotte diplom som
markerer jubileet, datert 3. juni som er
Nøtterøys gebursdag. Klubben bevilget seg
selv en fin jubileumsbok som tar for seg
klubbens mangeartede virksomhet fra 1953
til i dag.
John-Kristian Kristensen, som sto i spissen
for 50-års-jubiléet, og som i hele sin Rotary-
tid har vært sterkt engasjert i klubbens indre
liv, ble utnevnt til Paul Harris Fellow
Recogniton. Festen ble holdt på Eidene,
Verdens Ende.

FÆRDER RK

Presidenten i den 4 år
gamle Færder RK
Inger-Britt Zeiner
skriver til oss:

“Det er svært hyggelig
å kunne konstatere at
vi i løpet av året har
tatt opp hele 8 nye
medlemmer i Færder
RK, og vi er nå til
sammen 44
medlemmer.  De nye
medlemmene har en
fremmøteprosent på
hele 72 % i
gjennomsnitt fra de
ble tatt opp i klubben,
og både nye og gamle
medlemmer uttrykker
glede og trivsel ved å
være med i klubben
vår.”

Nybakt Paul Harris-fellow John-Kristian
Kristensen flankert av president Oddvar Teien
og guvernør Jan M. Wesenberg

På bildet ser vi i første rekke fra venstre: Hilde Lind-Jørgensen, advokat,
Kirsten Larm, finansvesen, president Inger-Britt Zeiner og Anne-Lise
Rykkelid, sykepleier offshore.  I andre rekke Harald Feen, brannvesen, Thor
Smith-Stickler, kommunal administrasjon, Gisle Bjørnstad, tjenesteytende
næring og Harald Kaasa Hammer, prest.  Vårt 8. nye medlem, Thor Vegard
Lauritzen, handel stålgrossist var ikke tilstede da bildet ble tatt.
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GUVERNØRFEST OG PAUL HARRIS-FELLOW

Kristiansand Vest RK tok den første av
to avskjeder med guvernør Jan M.
Wesenberg mandag 16. juni på det
tradisjonsrike sommermøtet i Galleri
Geitodden på Flekkerøy hvor
rotaryanere og ledsagere hygget seg
med reker og tilbehør.
Wesenberg er den første
guvernør som er gått ut fra
den 35 år gamle klubben.
Han ble rotarianer for 23 år
siden, og for tre år siden
klappet klubbens medlemmer
ham frem som
guvernørkandidat. På
klubbmøtet mandag i denne
uke fikk han en varm takk for
sin entusiastiske og
målrettede gjennomføringen
av Rotary-året 2002-03.
Takken gikk også til hans
kone Nenette som har
ledsaget sin mann i distrikt
2290 og ute på andre Rotary-

oppdrag hele veien.
3. juli skal klubben ha sitt andre
avskjedsmøte med den populære
guvernøren som skal overlevere
kjedet til den nye guvernøren som
overtar embetet 1. juli.
Den store begivenhet på
sommermøtet i den gamle isbua på
Flekkerøy, som nå er verksted og
galleri for kunstnere, var
utnevnelsen av Kristiansand Vest
RK`s primus motor og første
president Yngvar Johnsen, til Paul
Harris Fellow Recogniton. Yngvar
Johnsen er den som har påtatt seg
flest verv og oppgaver gjennom
klubbens 35 år lange historie, og
deler gjerne sine kunnskaper om
byen og samfunnet omkring med
sine klubbkamerater. Johnsen var
nemlig rådmann i Kristiansand

gjennom mange år, og forestod byens
første store generalplan. Midt oppe i
sin travle arbeidsdag tok han initiativet
til stiftelsen av Kristiansand Vest RK.
Mandag 16. juni fikk han stående
applaus fra en stor forsamling.

Yngvar Johnsen med Paul Harris-utmerkelsen, sammen med guvernør Jan M.
Wesenberg med  frue Nenette, og president Sigmund Salthaug som laget en
hyggelig og original seremoni for den populære Yngvar Johnsen.

Søppelsamler med guvernørkjede er som det skal være,
ifølge guvernør Jan M. Wesenberg, som sørget for at
rekeskall og andre tomme minner etter festen i Kristiansand
Vest RK forsvant i sorte hull.
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ROTARYS HISTORIE

Rotarys Centennial WEB site er omtalt i Rotary Norden som foreligger i disse dager.
Høydepunktene i Rotarys snart hundreårige historie er lagt inn i en tidsskala som man
kan få opp på dataskjermen når en har klikket inn adressen som er
http://www.rotary.org/centennial. Ved å klikke på bildet i feltet som heter Rotary
Timeline kommer tidsskalaen opp.

HVA ER ROTARY VOLUNTEERS?

Som vi alle vet er Rotary basert på
mangfoldet i medlemmenes
kunnskaper og at alt Rotary gjør
bygger på frivillighet. Men Rotary er
ikke bare en kilde vi selv skal øse av.
På alle felter gjelder det å lære selv og
så bruke lærdommen på noe nyttig.
Men Rotary Volunteers er det ikke alle
rotarianere som vet hva er.
Rotary Volunteers er rotarianere som
har gått mye lengre i å hjelpe andre.
Med Rotary International i ryggen yter
hjelp over alt i verden. Rotarianere
med spesielle kunnskaper benyttes som
en egen verdifull ressurs.
I vårt distrikt 2290 er blant andre
Anne-Grethe og Svein Aanestad,
Notodden RK satt opp til
tjenestegjøring i Kenya fra 23. juni i

fire uker for å yte ”Dental health
services”. Hensikten med ordningen er
å hjelpe til med spesialkompetanse
som ikke finnes lokalt. Volunteers får
bare dekket sine utgifter. De får ingen
lønn.
Siden 1979 har nærmere 3000
frivillige fått økonomisk støtte fra
Rotary Foundation. De har utført
oppdrag i 80 land verden over. Leger
og tannleger er i flertall blant de som
har vært ute som Rotary Volunteers,
men ingeniørkompetanse er også
etterspurt. Alle prosjektene skal ha en
vertsklubb her hjemme og formelt skal
alle frivillige ha fått innbydelse fra en
rotaryklubb i det landet hvor innsatsen
skal utføres.
Jan M. Wesenberg
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Fjellbjerk

Som ”Kjerringa motstrømmen”
stikker du fingrene trassig opp
av meterdype hvite faner,-
lar vinterstormer rufse og herje
med dine sprikende grener,
mens lag på lag av ny snø
truer med å dekke deg helt.

Krokete i stammen, værbitt men seig
Står du der fylkt av gnistrende liv
og venter tålmodig på vårsolens varme,-
brånende snø som langsomt svinner
og sender flommen av sevje opp
mot svulmende solvarme knopper
som brister i kaskader av lysegrønt.

Bølger av sommergrønne lier
som umerkelig glir mot høst.
Nattefrost og blader av gull
Stille drysser mot rød lyng.
Slik er din ferd gjennom året,-
Fra stille dvale, gjennom vårbrus og nytt liv
mot ny søvn i vinterens favntak

Lillesand RK

Hei,
Her kommer et bidrag til
Måndesbrevet.

Rita Strandmyr (Lillesand Rotary
medlem) har gjort en storveis innsats i
17.  Mai kommiteen. Oversender her
link til bilder som jeg tok av den flotte
dagen.:
http://www.elillesand.no/galleri/index.
phtml?path=17Mai2003

Hilsen Mikael Snaprud, president i
Lillesand RK

Diktet ”Fjellbjerk” er skrevet av presidenten i
Stavern RK, Otto Authen. Det er tydelig at
diktet ikke er Authens første. Hans kjærlighet
til naturens rytmiske undere lyser fra linje til
linje.
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Distrikt 2290 Polio Pluss
Ikke betalt: Betalt:

Sande
Lillesand
Gimsøy
Færder
Borre

Arendal
Kristiansand

Kristiansand Øst
Nøtterøy
Nedenes 
Grenland 
Larvik Øst 

 Brevik
Risør

Larvik 
Jarlsberg

Langesund 
Porsgrunn 
Tønsberg 
Svelvik 
Mandal 

Bø Holmestrand 
Horten Farsund 

Kragerø  Sem

Notodden Grøm 

Sandefjord Lyngdal 

Sandefjord Øst Lågendalen 

Skien Grimstad 

Skien Vest  Flekkefjord

Stavern Kristiansand Vest 

Tvedestrand Kvinesdal 

Ulefoss Stokke

Vennesla Kongsgaard

PolioPluss

Siden siste brev har vi fått opplyst at
flg. klubber har betalt sitt bidrag:
Kristiansand, Arendal, Borre, Færder,
Gimsøy, Lillesand, Sande.

En påminnelse

PolioPluss-kampanjen og RF-Annual
Giving for dette Rotary-år ebber ut.
Fristen for innbetaling er 25 juni. Husk
på at når man betaler med bankgiro tar
det noen dager før pengene er hos
mottakeren. Så vær ute i god tid.

Handicamp i Barentsregionen

Søknadsfristen for Handicamp Norway
2003 gikk ut i mai. Norsk Rotary har i
mange år arrangert en internasjonal leir
for fysisk funksjonshemmet ungdom i
alderen 18-28 år. I år vil arrangørene
prøve å gjennomføre leiren i Nord-
Norge. Leiren skal ligge utenfor
Kirkenes, i grenseområdet mellom tre
nasjoner i Barentsregionen. Det er lagt
opp til et spennende og variert program
under mottoet ”Bryt grenser”, med
fysiske og mentale utfordringer. Det er
ellers meningen i Det europeiske år for
funksjonshemmede å fokusere på
likestilling og integrering.

Golf

For første gang i distrikt 2290`s
historie er det gjennomført et
golfarrangement i naturskjønne
omgivelser på Ulefoss i Telemark. 16
golfere fra tre av distriktets fylker stilte
til start 24. mai i noe labert vær og på

en krevende bane, der flere deltakere
viste spill av høy standard.
I klasse 1 (hcp 0-18,0), slaggolf ble
Kåre Kjær fra Jarlsberg kåret til
distriktsmester. I klasse 2 (hcp 18,1-
36,0 pluss grønt kort) stableford vant
Hans Klausen fra Jarlsberg mens
Wigdis Brean, Stokke ble best i klasse
3 (ledsagere) stableford.
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Fremmøte %
Rotaryåret 2002-

2003
Mai Snitt

Arendal 50
Borre 65
Brevik 58
Bø 61 58
Farsund 56 56
Flekkefjord 68 64
Færder 60 56
Gimsøy 54 55
Grenland 46
Grimstad 51
Grøm 53
Holmestrand 65
Horten 58 62
Jarsberg 59 66
Kongsgaard 50 50
Kragerø
Kristiansand 39
Kristiansand Vest 55 54
Kristiansand Øst 59 51
Kvinesdal 62 63
Langesund 25 49
Larvik 60
Larvik Øst 51 51
Lillesand 47
Lyngdal 60 48
Lågendalen 56 67
Mandal 63 67
Nedenes 67
Notodden 53
Nøtterøy 68
Porsgrunn 53 54
Risør 54
Sande 63
Sandefjord 58 58
Sandefjord Øst 63 59
Sem 55 53
Skien 58
Skien Vest 41
Stavern 49 55
Stokke 73 68
Svelvik 76 69
Tvedestrand 59 64
Tønsberg 69 58
Ulefoss 49
Vennesla 66 57
Gjennomsnitt 58 55

Guvernørskifte

Tiden for skiftet nærmer seg raskt.
Guvernør Jan M. Wesenberg har
invitert tidligere og innkommende
guvernører samt sentrale medspillere i
rotaryåret 2002-03 til en samling i
Kristiansand torsdag 3. juli. Gjestene
møtes på Gimle Gård hvor
museumsdirektør Jan Henrik
Munksgaard vil forteller om den
tradisjonsrike herregården.
Hovedseremonien vil foregå i
Kristiansand Vest Rotaryklubbs
lokaler på Arkivet kl.1800 der alle
klubbens medlemmer er invitert.
Guvernør Wesenberg vil gi en kort
redegjørelse for virksomheten i året
som er omme, og forestå innsettelsen
av den nye guvernøren Finn Otterstad.
Det vil bli en enkel servering i regi av
Kristiansand Vest RK.

Takk for oss!

Vi sier takk for oss, vi tre som har
laget de 12 månedsbrevene. Det har
vært inspirerende, særlig når vi har fått
tilbakemelding på at brevene har nådd
frem til rotarianerne og blitt lest. Fra
venstre Ole Andreas Kongsgaarden,
Egil Remi Jensen og Jan M.
Wesenberg.


