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SERVICE ABOVE SELF

Med  Humor & Humør starter Distriktskonferansen ombord på M/S Peter
Wessel fredag 29. august for rotarianere, ledsagere og venner, i alt to hundre i
D2290. RI President Jonathan B. Majiyagbe har beskrevet programmet som
"Rotary information, fun and fellowship" og uttaler: "I hope that you will take
this opportunity to make new friends, renew friendships with previous acquain-
tances, and above all broaden your horizon with an increased understanding of
true Rotary service." 

Representant for RI Presidenten er PDG Henrik N.
Knudtzon med sin kone Lene. Henrik var charterpresi-
dent i Sorgenfri Rotary Club, D1470 Danmark og har
allsidig tjenesteerfaring fra Rotary International.
Lørdag "blæser" Tordenskiolds soldater det hele igang og
Frederikshavns Borgmester ønsker velkommen til byen og Scandic Hotel. De nordiske
distrikter er representert ved DG Gert Nilsson, D2390, Sverige og de danske ved DG
Svend Eriksen Jensen, D1440. En hilsen blir det også fra Stavern RK`s vennskap-
sklubb, Bangsbostrand ved President Torben Madsen.
Ved siden av Lend a Hand som hovedtema er International fellowship of Comedians
and Storytellers ledetråd. Konferansens foredragsholdere, Rolv Wesenlund, Torkjell
Berulfsen og Jon Lange vil sørge for det.

En annerledes distriktskonferanse med sikte på å fremheve det fellesskap vi har i å gjøre hverdagen lysere ved
å rekke ut en hånd til hverandre

Humor & Humør
er temaet for D2290s Distriktskonferanse 29. - 31. august på M/S Peter Wessel og på Scandic Hotell,
Fredrikshavn.  Etter omfattende planlegging ligger nå alt til rette for gjennomføring 

Med humør og humor kan det skapes god vilje og  trivsel i fellesskapet. Et lite omtalt men ikke desto mindre
effektivt middel i miljøskapningen er et smil! Jeg faller for fristelsen til å gjengi noen tanker om dette: 

Et smil koster intet, men gir meget. Det gjør den rik som mottar, uten å gjøre den fattigere som gir.Det krev-
er bare et øyeblikk, men minnet om det kan leve for bestandig.Ingen er så rik eller mektig at han kan unnvære
det, Ingen er så fattig at han ikke kan bli rik ved det. 

Et smil skaper lykke i hjemmet, og er vennskapets besegling. Det gir hvile for den mødige, oppmuntrer den
mistrøstige, er solskinn for den bedrøvede, og er naturens beste legemiddel mot bekymringer.Allikevel kan det
ikke kjøpes, tigges, lånes eller stjeles, for det har bare verdi når det gis! 

Noen er for trette til å gi deg et smil. Gi du da dem ett, for det er ingen som trenger det mer enn den som ikke
lenger har et smil å gi! 

Så derfor:  Lend a Hand med et smil! 



PDG Edrund Olaisen
er ansvarlig for  Rotarys
fjerde tjenestegren,
Internasjonal tjeneste,
på Distriktsplan, og har
på anmodning  gitt oss 
følgende tanker med
bakgrunn i 
Lend a Hand 

Hva i all verden skulle vi rotarianere gjøre,
om ikke nettopp å rekke ut en hånd? 

Hele Rotarys grunntanke, service above self er bygd
på handling, og som medlemmer i verdens første ser-
viceorganisasjon bør det være en selvfølge at vi følger
årets oppfordring om å rekke ut en hånd. 

I internasjonal tjeneste har dette vært praktisert i
mange år, og mange av klubbene i distriktet har hatt
og har flotte internasjonale prosjekter. For kom-
mende år håper jeg at enda flere engasjerer seg i de

ulike prosjektene, og at alle klubber finner oppgaver
som passer nettopp deres klubb. Når vi rekker ut en
hånd er det ofte en som tar tak i den, og  da har vi
kanskje bygd en liten bro i en verden som mest av alt
trenger brobyggere. Og når flere løfter i flokk oppnår
vi resultater. 

Mitt håp for kommende rotaryår er at den enkelte
rotarianer ser betydningen av the power of one, ser
hva nettopp han eller hun kan gjøre for å nå Rotarys
og vårt felles mål om internasjonal fred og forståelse. 

Store og små prosjekter, fjern og nær, alt er like vik-
tig. Men det krever noe av oss. Vi må våge å rekke ut
en hånd! 

Som leder i internasjonal komite i distriktet er jeg
der hvis noen trenger hjelp eller råd i forbindelse
med internasjonalt arbeid. Mulighetene er enorme!
Og hvis noen skulle være i tvil: Selv om vi tror at det
er vi som gir, er det ingen tvil om at det er ved å gi
at vi får. Det er så mange som trenger nettopp DIN
hånd. 

Våg det: rekk ut en hånd! 

I D2290s organisasjon inngår i år 6 Assisterende
guvernører. Som en prøveordning skal tre av disse
være aktive i inneværende Rotaryår. Dette er: 

Jan Westlie, Færder RK, med klubbene:
Tønsberg, Nøtterøy, Jarlsberg, Sem, Horten,
Sande, Svelvik og Færder 

Atle Sandberg, Sandefjord RK, med klubbene:
Sandefjord, Sandefjord Øst, Larvik, Larvik Øst,
Borre, Lågendalen Stokke og Holmestrand 

Hermod Monsen, Skien RK, med klubbene:
Notodden, Bø, Ulefoss, Skien, Gimsøy, Skien
Vest, Grenland, Porsgrunn. 

Jan Westlie, som har mer enn 30 års fartstid innen
klubber og distrikt, og har Service above Self som
egen motor for sin tilværelse, har på anmodning
gitt oss et innlegg med sitt syn på den nye utfor-
dringen han har sagt ja takk til! Nemlig:

Når det gjelder mitt forhold til den nye organis-
eringen med ass. guvernører, har jeg kun

Guvernørens 13 punkter for målsettingen 2003
2004 å forholde meg til. Jeg vil selvfølgelig etter
30 års medlemskap i Rotary og med mange
forskjellige oppdrag i klubber og distriktet bidra
med mine erfaringer. Det dreier seg om Rotary
Foundation, Ungdomsutveksling, Round Trips,
GSE, Polio Pluss eller andre organisasjonsmessige
problemer som måtte foreligge. Det kom fram
mange gode forslag på Distriktssamlingen i
Stavern som jeg vil ta vare på og videreføre. Jeg
kan bidra med enkelte programmer som vesentlig
går på oss som Rotarianere, eller også kontakte
Zurich for oppklaring av organisasjonsmessig
karakter. Kort sagt skal vi assistere Guvernør Finn
Otterstad på beste måte. Jeg har ingen problemer
med å slutte meg til mottoet for
Distriktskonferansen Humor og Humør.

Og han avslutter sitt innlegg med oppfordringen
til presidentene: Bruk oss!
De assisterende guvernørene vil gjerne gi en
hånds-rekning! Lend a Hand!
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Assisterende Guvernører i D2290



Fra DYEO, Bjørg Karin Gjervik har vi fått  følgende
informasjon om Ungdomsutvekslingsprogrammet i
Distriktet

Studentene er på plass 
Det første møtet med Norge for våre utvekslings-
studenter er over. Etter en uke i leir på
Haraldvangen i Hurdal har de fått noe kunnskap
om det norske språk, kultur og norsk natur. 
Einar Idland fra Skien Vest RK var læreren deres. 

Søndag 10. august ble de 28 studentene spredt over
det ganske land. Til vårt distrikt kom det ni studen-
ter og med de to fra Australia, som kom i januar, har
vi til sammen 11 studenter. 

Bli kjent med din klubbs student 
Vi i styret gleder oss til å bli bedre kjent med dem og
vi ber så inderlig at klubbene tar et ansvar for dem og
ikke bare overlater det hele til vertsfamiliene. Inviter
dem hjem til middag, på konserter, på hytte- og båt-
turer og fjellturer. De er her for å oppleve Norge og
forhåpentligvis en norsk gjestfrihet. 

Arrangementer i nær fremtid:
Allerede 29.august samles de til Distriktskonfer-
ansen, som går til Frederikshavn. Det årlige treffet
for alle studentene i Norge finner sted 12. - 14. sep-
tember, også for de som kom i januar. Ansvarlig i år
er D2260 med distriktsansvarlig Lise Wigernes.
Neste år er det D2290 som skal trå til. 

Vi ser fremover 
Det er snart tid for å begynne å tenke på neste års
utveksling. Heldigvis har vi en del klubber som har
sagt at de skal ta imot. Disse vil bli kontaktet av meg
i nær fremtid. Søknadspapirene bør være hos meg 1.
november. Også i dette tilfelle gjelder det at Ting tar
tid, så jo tidligere man får satt i gang jo enklere blir
den videre prosessen. 

Hvem kan søke?
Utvekslingen er åpen for all ungdom som går på videregående skole og som har fylt 16 år, men ikke fylt 18 år ved
utreise. Søkeren må godkjennes av en lokal Rotaryklubb - og Rotary's Ungdomsutveksling - både fordi klubben er
ansvarlig for utvekslingen - og for å stille opp som vertsklubb for en utenlandsk student i Norge i bytte for den norske
ungdom som sendes ut. 

Styret i D2290 
Ivar Hauler Halvorsen, Arendal RK, telefon 37 02 36 36, E-post: ivarhh@online.no <mailto:ivarhh@online.no> 

Ingeborg Omdal Lykseth, Skien Vest RK, telefon 35 50 96 10, E-post: ingeborg@lyk-z.no <mailto:ingeborg@lyk-z.no>

Bjørg Karin Gjervik, Porsgrunn RK, telefon 35 55 12 44, E-post: kagjervi@online.no <mailto:kagjervi@online.no> 

Ta kontakt med en av oss hvis dere har spørsmål om ungdomsutveksling. 
Bjørg Karin, DYEO 2290 

Distriktsguvernørens

reiseprogram
Rotaryårets første klubb-besøk er gjennomført og
Guvernøren er meget tilfreds med rikets tilstand når
det gjelder aktivitet og planer både i Farsund og
Kvinesdal, og oppmuntret bl.a. til engasjement i
forbindelse med RI Presidentens LEND a HAND
budskap og sende inn 2003 - 2004 Presidential
Citation Certification Form til Distriktet pr. 1.
april 2004.   
Tilbakemelding fra klubbene tyder på at det har
vært hyggelige, nyttige og inspirerende møter. 
Før Distriktskonferansen 29 - 31 august vil
Guvernøren ha besøkt følgende klubber:
Farsund, Kvinesdal, Vennesla, Nedenes, Lyngdal og
Kongsgaard, og har dette programmet i september:

Onsdag 3. september kl. 18.00 Kristiansand Ø
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 

(Møte med President og Sekretær 2 timer før møtet, og
med komiteledere 1 time før møtestart) 
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I Rotaryåret 2003 - 2004 vil alle
klubbsekretærer i D 2290, som en
naturlig og kjærkommen hånds-
rekning til vår Distriktssekretær,
sende ham sin klubbs månedlige
fremmøterapport innen den 5. i
etterfølgende måned. 

OG DETTE ER HELT SANT!

Under Guvernørskiftet 
i Kristiansand 3. juli ble diplomet 

The Rotary Foundation 
District Service Award 
for outstanding service in promoting 
The Rotary Foundation and its goal of
world understandingand peace tildelt:

PDG Edrund Olaisen, 
Langesund RK

Past President Frank Nilsen, 
Kristiansand Vest RK 

President Randi Haukom, 
Kristiansand Vest RK,

Past President, Red. Egil Remi Jensen, 
Kristiansand Vest RK

D2290 takker for god innsats 
og gratulerer!

Red.

Klubb Antall Fremmøte
Arendal 55
Borre 28
Brevik 51
Bø 29
Farsund 54 26
Flekkefjord 65
Færder 44 16,5
Gimsøy 49 17,8
Grenland 29
Grimstad 53 41
Grøm 42
Holmestrand 54 34,3
Horten 45 25,7
Jarlsberg 55
Kongsgaard 53 25
Kragerø 42 33
Kristiansand 76 17
Kristiansand Vest 42 27
Kristiansand Øst 45 27,5
Kvinesdal 18 46
Langesund 33 24
Larvik 62
Larvik Øst 38 27
Lillesand 42 43,7
Lyngdal 33 35,5
Lågendalen 23 48,9
Mandal 70
Nedenes 45
Notodden 51
Nøtterøy 69 50,9
Porsgrunn 69
Risør 52
Sande 38
Sandefjord 58 34,1
Sandefjord Øst 70 45
Sem 57 54
Skien 57
Skien Vest 33
Stavern 39 42,5
Stokke 56 55,4
Svelvik 41 41,4
Tvedestrand 29 49
Tønsberg 75 40,9
Ulefoss 34
Vennesla 30
Snitt 2290 47 35,5

FRAMMØTERAPPORT
Klubb Ant. medl. Frammøte %

Mange klubber har ikke sendt inn frammøte:
Vi ber disse klubbene om å bedre sine rutiner!



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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Fra Rotary Norden 
nr. 5, august 2003 sakser vi: 
Rotary status pr. 31. mars 2003
Antall medlemmer: 1.220.543 
Klubber : 31.314 
Distrikter: 530
Land: 166. 
Antall Rotary 
Community Corps 5.110 i 72 land 

Årets Convention ble gjennomført i Brisbane, Australia 1.  4. juni 

Årlige Conventions, som er åpne for alle Rotarianere, blir arrangert slik: 

Osaka, Japan, 23.  26. mai 2004 

Chicago, USA 19.  22. juni 2005 

København  Malmø 11.  14. juni 2005 

Kanskje kan noe passes inn i fremtidsplanene? 

Ellers er en PDG fra vårt naboland i øst nominert som Director, Sølve
Kernell. Øyensynlig som en følge av uro omkring Svensk Rotaryråds
organisasjon og drift på 90-tallet, synes det ikke å være full oppslutning
om hans kandidatur. Les Lars Jaktlings innlegg! 

La oss håpe på en utvikling i Rotarys ånd: Service Above Self! Og at rette person blir valgt! 

Blant mange leseverdige artikler: RI Convention 2003 Down Under, Mød Jonathan Majiyagbe, 
samt de norske sidene. RN nr. 5/august 2003 fortjener noen minutter av din tid! 

Holmestrand
Rotaryklubbs 
MÅNEDSBREV
07/2003 og 08/ 2003 er
kortfattede, innholdsrike og
meget presentable 1-arks
publikasjoner som har et
Presidentens hjørne,
Rotarynytt både internasjo-
nalt og lokalt, månedlig
møteprogram, fremmøte-
statistikk, fødselsdager og
islett av god humor og
aktuelt bildestoff! 
Informativt og lettlest! 

Gratulerer, Holmestrand!
Dette var det gildt å lese!   


