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Med et Rotary bakgrunnsteppe, slik det fremstår
etter nesten hundre års virke, etter hvert over hele
verden, og med Service Above Self som ledemotiv,
står Rotarianere og spesielt nyvalgte Rotaryledere
og alle gamle og nye Rotarianere, pr. 1. juli foran
utfordringen å føre vår Service Above Self-   virk-
somhet videre, og i år under vår RI-presidentens
motto: 

Lend a Hand. 

Fra Bakgrunnsteppet plukker jeg ut en sang skrevet
av en dansk vennskapsklubb til et norsk rotaryklubb-
jubileum,  og som på enkel vis fokuserer på den
enkelte Rotarianers utfordringer. Til melodien: Løft
ditt hode du raske gutt- lød budskapet den gang: 

Søg at kende din næstes ret, 
søg at gøre ham vejen let, 
Vil du med Rotary vandre, 
først må du huske: Tjen andre. 

Søg at bygge din hverdagsfærd 
op på grund, som har evig værd. 
Mål for dit kald bør det være: 
Alltid at stræbe med ære. 

Ikke blot på dit arbejdsted 
skal dit tjenersind tages med- 
Tjen, når sig samfundet melder, 
husk det, når hjemmet det gælder 

Søg til slut da, af al din magt, 
Rotarys mål ud i verden bragt, 
tværs over grænser og stater: 
Mennesker er kammerater. 

RI-presidenten med RIs organisasjonsapparat/
Distriktsguvernøren med sin organisasjon og
Rotaryklubben med sitt styre og komiteer 
har nå fått sine ark og med nye fargestifter: 
Lend a Hand som inspirasjon ønskes at  alle
Rotarianere skal bidra med å definere og gjennom-
føre oppgaver innen Rotary lokalt, distriktsvis og
nasjonalt, og ikke minst internasjonalt. 
I dette Månedsbrevet har IPDG Jan M. Wesenberg,
som i år er Distriktets rådgiver innen Klubbtjenesten,
et innlegg som med basis i Lend a Hand fokuserer
på  betydningen av og mulighetene med innsats
innen Rotarys første tjenestegren.
Senere vil rådgiverne innen tjenestegrenene
Samfunnstjeneste, Yrkestjeneste og Internasjonal
tjeneste, invitere til aktivt samarbeid for
videreutvikling av Rotarys tradisjoner. 

Med blanke ark og fargestifter ---
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Lend a Hand betinger tid, tilstedeværelse, kontakt og god vilje. Men
det betyr også å handle i nuet. Ikke la noen vente på din innsats i
utrengsmål! 
RI-presidenten, Jonathan Majiyagbe fra Kano, Nigeria, veletablert
advokat med eget firma i forretningsjus og med mange tillitsverv som
yrkesutøver, og rotarianer fra 1967, også der med store utfordringer
nasjonalt og internasjonalt gjennom mange år, er med sitt motto: Lend
a Hand, Rotary Internationals, alle verdens rotaryklubbers og alle
rotarianeres inspirator og leder i venteåret før Rotarys 100-årsjubileum. 
6. juni i år mistet han sin egen inspirator i yrke og Rotaryengasjement,
juristen og Inner Wheellederen Ade. 
Kanskje kan dette gi oss rotarianere et ekstra insitament til å Lend a
Hand til Rotary- programmene i året som kommer, for å gi noe tilbake
til han som nå gir seg selv for fortsatt realisering av Service Above Self-
ideen på verdensbasis. 
Derfor:  Lend a Hand     

Hvem er så vår Distriktsguvernør?
Brigader i Luftforsvaret, Bergenseren Finn Otterstad, har etter
Befalsskole i Stavern fått sin yrkesutdannelse ved Krigsskolen, Kungliga
Militærhøgskolan i Stockholm, Defence Research Management
Education Center i Monterey, California, og Forsvarets Høgskole. Etter
variert tjeneste ved Luftvernavdelinger og i Forsvarets Overkommando
avsluttet han sin militære tjeneste i Norges delegasjon ved nedrustnings-
forhandlingene i Wien 1989  92. 
Finns  utstrakte samfunnsengasjement har gitt ham mange tillitsverv,
bl.a. Formann for Oslo Militære Samfunn i årene 1987-89, samt, som
pensjonist, leder for Stavern Vel og for Foreningen Glade Dager i
Stavern. 
For annen periode på rad er han varamann til Larvik Kommunestyre.  
Guvernøren er Rotarianer fra 1976, og har vært president i Målselv,
Langhus og Stavern Rotaryklubber. Under tjenesteoppdrag i USA i
1978 var han Honorary Member of the El Paso, Texas Club no 119 og
er Honorary Texas Citizen 
Finn var vertskap for GSE-team i Langhus i 1984. I 1998 var han selv GSE-leder til D3170 i India, og etterpå
engasjert som vertskap for det indiske GSE-teams besøk i vårt distrikt samt for Australsk GSE-team i 2002. 
Finn, som er en utmerket og etterspurt husdikter, er gift med Stavernsjenta Kari. De har fire barn og åtte
barnebarn 

Guvernørens reiseprogram
Til Distriktsguvernørens plikter hører Klubb-
besøkene. Alle klubbene er nå kjent med
Guvernørens reiseplan, men den gjengis i det
nedenstående. 
En biskop røbet en gang forskjellen på en visitt og
en visitas. 
En visitt er det når mor kommer på besøk. 
En visitas når svigermor kommer!

Og når Guvernøren kommer? 
Idet Guvernøren er det direkte mellomledd mellom
Verdenspresidenten og den enkelte Rotarianer og
hans klubb, så er dette muligheten den enkelte har
til å få Rotary på nært hold. 
Om ett ord skulle brukes om målsettingen måtte det
være Inspirasjon. 
Inspirasjon for den enkelte og for klubben til å
Lend  a Hand  
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Flere enn 15 000 Rotarianere med deres familie-
medlemmer var 1-4 juni 2003 samlet på den nittifjerde
årlige Convention i Brisbane, Queensland, Australia. RI
President Bhichai Rattakul anslo tonen for denne
firedagers Convention i sin åpningsinnledning med
henvisning til Rotarianeres faste handlekraft i et år med
globale konflikter og mangel på stabilitet. "I stedet for å
bli overveldet av problemer i verden, ser Rotarianere
utfordringen som en fornyet mening med vårt mål", sa
Rattakul. Fred, toleranse og samfunnsengasjement var
gjennomgangstema. Upolitiske nasjonale eller inter-
nasjonale organers rolle for bedre forståelse av ulike veier
til fredfull konfliktløsing ble understreket. Her var etab-
leringen av Rotary Centers for International Studies in
Peace and Conflict Resolution fremhevet. I sitt avslut-
ningsforedrag 4. juni oppfordret R I President Jonathan
Majiyagbe Rotarianere til å søke kontakt med medmen-
nesker og fremheve Rotarys idealer for fred og toleranse
i Rotaryåret (2003-2004). "Enten vi rekker ut hånden til
medlemmer i klubben eller når halvveis rundt jorden
med LEND A HAND kan vi glede oss over arbeidet i vår
felles menneskehet", sa han. Andre høydepunkter var
valg av President-nominee Glenn E. Estess Sr., medlem
av Rotary Club of Shades Valley, Alabama, USA, som vil
være R I President i jubileumsåret 2004-2005. 

En hel dag sammen med GSE-team leder Duncan
Stalker (D 9780) og hans kone Margaret med omvis-
ning i Brisbane var, i likhet med hele oppholdet i
Australia; en opplevelse som vil bli husket lenge. 

Finn 
DG 

Fremmøtestatistikk:
Pr. 10 juli forelå rapportering fra 28 av dis-
triktets 45 klubber som rapporterte frem-
møteprosenter fra 36 til 67 % for siste måned
i Rotaryåret 2002  2003. 

Distriktssekretæren ber om at de ansvarlige
innen klubbene Lend a Hand, og gjør sitt
beste for å rapportere antall møter, antall
medlemmer og fremmøteprosent innen den
5. i måneden, og da helst i eget brev, og helst
på E-mail.  Sekretærens E-mail-adresse er:

sekr.2290@rotary.no 

Fra og med Månedsbrev nr. 2 /August 2003  vil
fullstendig fremmøteoversikt inngå. Helst med
oversikt fra alle 45 klubber! 

BRISBANE CONVENTION – ET FORUM FOR FRED 
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Reiseprogram: 

Mandag 11. august kl. 18.15 Farsund
Tirsdag 12. august kl. 18.00 Kvinesdal
Mandag 18. august kl. 18.00 Vennesla
Tirsdag 19. august kl. 18.00 Nedenes
Onsdag 20. august kl. 18.00 Lyngdal
Mandag 25. august kl. 18.00 Kongsgaard
Onsdag 3. september kl. 18.00 Kristiansand Øst
Torsdag 4. september kl. 18.30 Arendal
Mandag 8. september kl. 20.00 Notodden
Tirsdag 9. september kl. 18.30 Gimsøy
Onsdag 10. september kl. 19.00 Grøm 
Torsdag 11. september kl. 18.30 Larvik Øst
Tirsdag 16. september kl. 18.15 Tønsberg
Onsdag 17. september kl. 20.00 Lågendalen
Torsdag 18. september kl. 18.30 Stokke  
Mandag 22. september kl. 18.45 Tvedestrand
Tirsdag 23. september kl. 18.30 Larvik 
Onsdag 24. september kl. 18.30 Langesund
Torsdag 25. september kl. 18.00 Brevik
Mandag 29. september kl. 20.00 Risør
Onsdag 1. oktober kl. 18.15 Jarlsberg 
Torsdag 2. oktober kl. 18.30 Ulefoss
Mandag 6. oktober kl. 19.00 Holmestrand 
Tirsdag 7. oktober kl. 18.30 Færder 

Onsdag 8. oktober kl. 19.00 Skien 
Mandag 13. oktober kl. 18.00 Kristiansand Vest
Tirsdag 14. oktober kl. 19.00 Svelvik 
Onsdag 15. oktober kl. 18.00 Flekkefjord
Mandag 20. oktober kl. 18.30 Borre 
Tirsdag 21. oktober kl. 18.30 Horten 
Mandag 27. oktober kl. 18.00 Kragerø 
Onsdag  29. oktober kl. 18.15 Sem 
Torsdag 30. oktober kl. 18.30 Grimstad 
Mandag 31. oktober kl. 18.30 Nøtterø 
Tirsdag 4. november kl. 19.30 Sande 
Onsdag 5. november kl. 18.00 Sandefjord 
Torsdag 6. november kl. 18.15 Kristiansand 
Mandag 10. november kl. 18.00 Sandefjord Øst 
Onsdag 12. november kl. 18.30 Mandal 
Mandag 17. november kl. 18.30 Porsgrunn 
Mandag 24. november kl. 18.30 Skien Vest 
Onsdag 26. november kl. 19.00 Grenland 
Mandag 1. desember kl. 18.30 Bø 
Mandag 8. desember kl. 18.30 Lillesand 
Onsdag   10. desember kl. 18.30 Stavern

(Møte med President og Sekretær 2 timer før møtet, og
med komiteledere 1 time før møtet.)



Årets Guvernørskifte i D2290 ble gjennomført i
Kristiansand torsdag  3. juli i nærvær av avtroppende
Guvernør Jans nærmeste medarbeidere og 7  tidligere
Distriktsguvernører. Etter et meget interessant besøk
på Gimle Gård hvor ektemannen til Guvernør Finns
niese, Museumsdirektør Henrik Munksgaard,
informerte om gårdens spennende historie og viste
rundt, fortsatte programmet med orientering om og
omvisning i ARKIVET, hvor tre av Kristiansands
Rotary-  klubber har sine møtelokaler. 

Fortid  Nåtid Fremtid!
Ja, bygningen ble åpnet som Statsarkiv i 1935. I
1942 tok Gestapo bygget i besittelse som sitt hoved-
kvarter, med celler og torturkammer, og var et
skrekkens hus under hele krigen. Etter krigen og
inntil 1998, da større  lokaler ble disponible, ble
bygningen brukt som Statsarkiv Fra 1999 ble bygget
overtatt av Stiftelsen Arkivet
Og i tillegg til et skrekkmuseum  huser man nå fag-
bibliotek, film/bildearkiv og database, med
mulighet for samlokalisering med humanitære insti-

tusjoner og organisas-
joner, og tjener således
som : 
Senter for dokumen-
tasjon, forskning og
fredsbygging. 
Og i denne atmos-
færen takket IPDG
Jan sine medarbeidere,
noen med blomster og
noen med diplomer, 
og overlot
Guvernørkjedet (med
ny koffert) til DG
Finn. (Finn ga IPDG

Jan et eksemplar av boken Fredriksvern Verft, for at
han skal kunne supplere sine omfattende historiske
kunnskaper. Kristiansand Vest RKs president,
Randi Haukom, takket Jan fra klubben  med
utnevnelse som Paul Harris Fellow! 
Og så går Rotary videre. For tredje gang har
Distriktet en guvernør som representerer Stavern
RK.  Et Guvernørskifte er et tidskifte. Året som har
gått er fortid. Året som kommer er fremtid i dag!
Men det er i overgangen mellom fortid og fremtid alt
må tilrettelegges!    
Og Staverns store dikter har filosofert over dette med
fortid  nåtid- fremtid, slik: 

Du dag i går, som var en fremtidsdag, en Herrens
gang for ikke lenge siden, 
Jeg ser dig nu; tilbakelagt av både mig og tiden! 

Du dag i dag, kan du i farten ta på stedet hvil og
holde tiden stanset? 
Nei nuet nu  er jo om litt et da  et nedlagt stoppe
sted, som bakut danset. 

I morgen heter vårt i dag - i går, og all vår fremtid
heter fortid siden. 
Men det forklarer, at hvert nu vi når, er selve
evigheten midt i tiden. 

Og alt tilbake og alt frem er skuet  fra denne
evighetens tinde, nuet  

Vi gratulerer IPDG Jan som Paul Harris Fellow, og
takker for all god innsats som DG i vårt distrikt, og
vi ønsker DG Finn lykke til som DG i venteåret for
RIs 100-årsjublieum, og håper å kunne bidra i alle
anstrengelser for Service Above Self, og  at alle vil

Lend a Hand

GUVERNØRSKIFTE 2003

Nytt fra Zurich
Etter reorganisering av Klubb- og
Distriktsorganisasjonen i Zurich, 
har finske 

Leena Frischkneckt 
fra 1. juli overtatt ledelsen av det
svensk/engelske teamet etter Graham Reoch.
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Guvernørens målsetning for D 2290 for Rotaryåret 2003  2004
� 100% oppslutning om RI-presidentens 

Presidential Citation Certification Form 

� Øke medlemsmassen netto 3 % 

� Klubbstørrelse minimum 25 medlemmer 

� Bidrag til RF (Annual giving) 17 USD 

� Bidrag til Polio Plus- kampanjen 500,- kr. 
pr. medlem 

� Videreutvikle e-post og internett 

� Egen Club Internet Communication Officer 
(CICO) 

� GSE med D 1150, Wales, UK 

� 10 - 12 utvekslingsstudenter 

� RYLA for ungdom i alderen 19  24 år 

� Prøveordning med Assisterende Guvernører 

� Distriktskonferanse 29  31 august 
M/S Peter Wessel/ Fredrikshavn 

� Forberede RIs 100-årsjubileum 

I brev av 8. juli gratulerer Guvernøren årets Klubbpresidenter med utfordrende og spennende oppgaver
i det Rotaryåret som ligger foran oss, med RI-presidentens Lend a Hand som rettesnor for hver enkelts
engasjement i klubben, i yrket, samfunnet og i verden. 
Guvernøren ber om tilbakemelding om aktivitet fra klubbene, og presiserer betydningen av overholdelse
av frister i terminlisten. Han minner om at Distriktsadministrasjon og Organisasjon 2003  2004,
Assisterende Guvernører og Guvernøren selv står til disposisjon hele året, og avslutter med at: 
Oppgaver og gjøremål kan du delegere  men ansvaret er ditt gjennom hele året   

Klubbtjeneste er en kjernesak
Presidenten styrer gjennom de fire tjenestegrenene.
Dette ligger i bunnen for alt det Presidenten gjør.
Ingen klubb opererer tilfredsstillende uten en effektiv
klubbtjeneste. 

Som Rotarianere vet vi hvor viktig denne tjeneste-
grenen er. Vi lærer hverandre å kjenne, skaper samhold,
vennskap og trivsel. Det er fundamentalt i alt Rotary-
arbeid. Uten dette fungerer lite i et klubbliv. 

Rotasjonsprinsippet i Rotary har ofte vært diskutert.
Faktum er at Presidenten får et år på seg til å skape
atmosfære, interesse og liv i  klubben. Det året går fort,
så det er derfor viktig at klubbtjenesten vies stor opp-
merksomhet. Det er mange vanskelige spørsmål det
skal tas standpunkt til. Hva med møteplikten? Hva
gjør vi med de medlemmer som ikke møter? Den
ideelle målsettingen må være at klubbene gjøres så
attraktive at Rotarianerne for enhver pris ikke vil miste
et eneste møte. Hva med å innføre en ordning med å
melde fra hvis en ikke kan møte? 
For de fleste klubber i distriktet vil følgende komiteer

ta seg av arbeidet med Klubbtjenesten: 
Programkomiteen, Klassifikasjons-og medlemskomi-
teen, Kameratskapskomiteen og Informasjonskomiteen.
Håndboken og Matrikkelen 2003 2004 har en fin over-
sikt på sidene 53 og 54 om innholdet i de nevnte komi-
teene. 

Det er viktig at lederen for Klubbtjenesten arbeider tett
sammen med Presidenten. La Rotaryåret 2003  2004
bli et år hvor Klubbtjenesten tenker nytt. Nye kreative
tanker med gjennomføringskraft sikrer klubbens frem-
tidige eksistens. Det vil tiltrekke seg kvinner og menn
som nye medlemmer. 

Lykke til med Rotaryåret 2003 -. 2004 

Jan M. Wesenberg 

IPDG 

Redaktøren ser frem til å bli delaktig i klubbenes
aktiviteter for vellykkede klubbtjenestetiltak, idet
klubbtjenesten angår hver enkelt av oss, og alle kan
Lend a Hand! 

Som Distriktets ansvarlige for Rotarys første tjenestegren,  Klubbtjenesten, inviterer IPDG Jan M.
Wesenberg til satsing og samarbeid med følgende appell: 

Rotarys første tjenestegren, Klubbtjenesten
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Redaktørens ensomhet, Egil Remi Jensen reflekterer
Internett er en fin oppfinnelse, særlig når kommunikasjonen går begge veier. I
gamle dager da Guvernørens månedsbrev var et brev på papir som gikk ut til alle
Rotarianere i distrikt 2290, hadde redaktøren et godt håp om at det han og
Guvernøren hadde på hjertet ble lest. Men nå er det historie! Nå flyr månedsbrevet
på internettvinger ut i tomme luften. Guvernøren og redaktøren er avhengig av at
sekretærer og IT-ansvarlige slår på PC-en og henter frem brevet. Men det er ikke
nok; Guvernørens månedlige hilsen må også kopieres og heftes i så mange eksem-
plarer at det blir ett til hvert klubbmedlem. 

Redaktøren kan bare håpe og tro, men ikke vite. Man får ikke så mange tilbakemeldinger at man med glede
og overbevisning kan gi seg i kast med neste månedsbrev. Og redaktørens E- postadresse under Rotary-regimet
på internett er ikke nettopp overfylt av tips og ukebrev, som kan gi stoff til ettertanke og månedsbrev.
Redaktøren kan føle seg ganske ensom på sin redaktørkrakk, men kan trøste seg med at Guvernøren tenker på
ham og har øyne og ører åpne på sine klubbrunder. 

Derfor blir månedsbrevene sterkt preget av Guvernøren, i mindre grad av klubbenes liv og virke. Meget få
klubber er som Svelvik RK. Deres ukebrev kommer trofast og inneholder ofte stoff som det er en glede å formi-
dle. Det er klubbene som er Rotary, sier gjerne fremtredende rotarianere når de holder taler. Men klubbene er
lenket i en verdifull kjede der alle ledd bør henge med for at det skal bli en helhet. 

Gammelredaktøren vil benytte anledningen til å oppfordre de nye presidentene, sekretærene og IT-ansvarlige
til å hjelpe den nye redaktøren med å nå våre moderne mål, nemlig at Guvernørens internettbrev må bli like
håndfaste som de gamle papirbrevene. Og at brevene må inneholde stoff til økt forståelse av Rotary-fel-
lesskapet, men også til det matnyttige, først og fremst gode ideer og eksemplets makt. Det er noe en redaktør
gjerne vil formidle til distrikt 2290s femogførti klubber. 

Nyredaktøren takker Gammelredaktøren for særdeles interessante refleksjoner, håper at hver Rotarianer i distriktet
leser innlegget, og med ledemotivet Lend a Hand sjekker med seg selv: Hva kan jeg bidra med? Og gjør det!
La oss håpe det blir kamp om spalteplass i kommende års månedsbrev   

Distriktsguvernør
Finn Otterstad, 
Brunlaveien 39, 3290 Stavern 
Telefon 33 19 97 99, 
Mobil 922 99675, 
E-mail: dg.2290@rotary.no 
finn_otterstad@hotmail.com

Distriktssekretær
Truls Røe, 
Bergknausveien 10, 
3292 Stavern 
Telefon 32 19 82 01, 
Mobil 907 97964, 
E-mail: sekr.2290@rotary.no  

Distriktskasserer
Stein Ingebrigtsen, 
Nordveien 25, 3292 Stavern 
Telefon 33 19 73 86, 
E-mail:
stein.ingebrigtsen@posten.no 

Ansvarlig konferansen: 
Einar Christiansen, 
Vestveien 10, 3292 Stavern 
Telefon 33 19 83 61, 
Mobil 916 49761, 
E-mail:
einar.christiansen@statped.no 

Redaktør/Info:
Gunnbjørn Røkke,  
Postboks 117, 3291 Stavern 
Telefon 33 19 90 44, 
E-mail: gu-roek@frisurf.no 

Tore Grønvold, 
Holtet 37, 3296 Nevlunghavn 
Telefon 33 18 81 60. 
E-mail: tore@lokkagrafisk.no 

Velkommen til et nytt Rotaryår med
LEND a HAND 

som motto for 2003 - 2004

R I President Jonathan B. Maijyagbe's mål og
føringer oppfordrer den enkelte rotarianer å
rekke ut en hjelpende hånd i egen klubb, til
våre rotaryvenner, på våre hjemsteder og ute i
verden. 

Årets begivenhet er Distriktskonferansen 
29 - 31 august med tema 

Humor & Humør 
En annerledes distriktskonferanse for rotari-
anere, familie og venner med sikte på å
fremheve det fellesskap vi har i å gjøre hverda-
gen lysere. Anledning til å knytte nye
vennskapsbånd og rekke ut en hånd til
hverandre. 

Finn
DG
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