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SERVICE ABOVE SELF

September - Rotarys ungdomsaktivitetsmåned
Ni jenter og to gutter -
er det i vårt distrikt 2003-2004. På bildet glade
utvekslingsstudenter under distriktskonferansen til
Frederikshavn.
En norsk student, Karoline Lindsholm, var med
som støtte og hjelp. Karoline kom hjem i sommer
etter et meget vellykket år i Australia.

Studentene hadde sin tradisjonelle flaggprosesjon og
innlegg under konferansen. Jeg kjente varmen fra
tilhørerne under presentasjonene og mange godord
har både jeg, de andre i styret og studentene selv fått. Imponerende at de bare etter tre uker i Norge torde å stå
foran en stor forsamling og si noen setninger på norsk! Vi har en flott gjeng, ta vel vare på dem.

Frederikshavn RK hjalp oss lørdagskvelden med å ta dem med til "vandrerhjemmet", hvor de overnattet, bowl-
ing med utvekslingsstudenter i Danmark og en god middag etterpå. Vi fikk bare skryt av studentene etterpå.

Styret i Ungdomsutvekslingen i D2290 

Sånn ser vi ut, vi som jobber med dette viktige arbeidet i
Rotary. Fra venstre, Bjørg Karin Gjervik, Porsgrunn RK,
DYEO 2290, sammen med Ivar Hauler Halvorsen fra
Arendal RK og Ingeborg Omdal Lykseth fra Skien Vest RK.

Vi er klar til å hjelpe klubbansvarlige innen ungdom-
sutvekslingen, rådgiverne, studentene og familiene.

Søknadsfristen for studenter 2004-2005
Husk søknadsfristen er like rundt hjørnet, 
1. oktober til klubben og 1. november til distriktet ved
undertegnede. Lykke til.

Bjørg Karin, DYEO 2290

Har månedsbrevet kommet ut i vår klubb?



Samfunnstjenesten 
Fra matrikkelen kjenner vi beskrivelsen av Rotarys første samfunnst-
jenesteprosjekt som besto i å installere sanitæranlegg i Chicagos råd-
hus. Vi må anta at det handlet om å se et behov, ta initiativ og skaffe
midler. 
I våpenhuset i Oslo domkirke står en plakett som forteller at Oslo
rotaryklubb har bekostet restaurering av altertavlen. 
Fra vårt eget distrikt ble det før krigen gjennomført et stort
Samfunnsnyttig prosjekt, beskrevet av Larvik-rotarianeren Einar
Nord i praktverket Magiske Mølen. Rotaryklubber i Vestfold og
Grenland reddet Mølen fra å bli et gigantisk pukkverk. Midler ble
samlet inn til å kjøpe ut et igangsatt pukkverk og taleføre personer
dro til Oslo og fikk utvirket at Staten deltok med øvrige midler-  også
til opprydning rundt igangsatte steinknusere. Disse hadde nærmet
seg gravrøysene fra bronsealderen. Mølen ble reddet! 
Disse tre oppgavene ble løst ved først å se
behovet, så ta initiativ og skaffe midler. I det
siste tilfelle også ved et personlig engasjement. 
Med midlene for hånden ble det fagfolk som
utførte arbeidet  og slik har det nok vært i
mange av prosjektene vi har vært med på. 
Ildsjeler med spesiell innsikt, Frelsesarmeen,
gatebarnfond og Kirkens Bymisjon har taket på
å hjelpe der nøden er stor, men de trenger
penger for å gjøre jobben sin. Det er god sam-
funnstjeneste fra rotaryklubber å gi støtte til
slikt arbeid. 
Mange klubber ser også oppgaver der de selv
kan hjelpe til med personlig dugnadsinnsats.
Her nevner jeg i fleng: Natteravnstjeneste,
hjelp under TV-aksjoner, kjøring av eldre, ryd-
ding av og merking av turstier, skogplanting,
vedlikehold av kulturhistoriske områder,
innsamlingsaksjoner rettet mot nødlidende for
eksempel i Baltikum, eller dugnadsarbeid der
slikt behov avdekkes. 
Denne type innsats gir en hyggelig bieffekt ved
å skape et enda bedre samhold blant de som
deltar i dugnaden. 
Noen klubber, som har ildsjeler med spesielle
ferdigheter, har arrangert utstillinger og hjulpet
kunstnere fra Baltikum. Å arrangere RYLA-
seminar er også et fint tiltak, som sikter mot
dem som skal drive vårt samfunn i fremtiden. 
Jeg ønsker dere alle lykke til med det dere
finner på  og står med glede til tjeneste om dere
trenger en samtalepartner. 

Vennlig hilsen Ragnar. 
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Distriktsguvernørens

reiseprogram
Ved utgangen av september har 20 av distriktets
rotaryklubber hatt guvernøren på besøk. 
I tillegg er Distriktskonferansen vellykket gjennomført. 
I oktober fortsetter Finn sine besøk i henhold til 
følgende program: 

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 

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



Fra Stavern (Fredriksvern) seilte DG Finn med sitt Råd
og med oppslutning av mer enn 200 håndgangne menn
og kvinner fra hele Distrikt 2290 ut Larviksfjorden med
Peter Wessel med kurs mot Fredrikshavn (Flatstrand).
Med RI-presidents gode ønsker for Distriktskonfe-
ransens Rotary Information, Fun and Fellowship-
program og med RI-presidentens representant, PDG
Henrik Nicolay Knudtzon med kone Lene fra
Sorgenfri RK i København om bord, ga en aperitiff
med etterfølgende get-together-feinschmeckermiddag
med gode viner profesjonelt servert i det hyggelige
miljø som var skapt i restaurant Skagerak et utmerket
grunnlag for både Humor, Humør, Latter og Glede og
en utmerket start på konferansen der  Torkjell Berulfsen
i et humørfylt kåseri hevdet at  Brennevin er sundt

uten å bli motsagt.      

Etter en god natt søvn og frokost i
Admiralen ombord ble
Fredrikshavn by og Scandic Hotel
invadert, et hotell som fremsto i
Rotarys skrud, med flagg og vim-
pler og med en blid og forekom-
mende betjening, og etter at

rommene var fordelt og bagasjen på plass marsjerte
Flatstrands Tordenskiolds uniformerte soldater inn med
musikk og velkomstord, fulgt av velkomstord av
Stavern Rotaryklubbs president Ragnar Smith Larsen
og Fredrikshavns Borgmester Erik Sørensen. Så foretok
DG Finn den høytidelige åpningen av konferansen  og
DG Gert Nilsson D2390 Sverige hilste fra nordiske
Rotarydistrikter, DG Svend Eriksen Jensen fra D1440
Danmark, og President Torben Madsen fra Stavern RKs
vennskapsklubb, Bangsbostrand  Alle innlegg var gode
og preget av konferansens tema Humor og Humør. Det
var også RI-presidentens representants, Henrik N.
Knudtzons gode Lend a Hand innlegg! 
For ikke å snakke om konferansens hovedtaler, Rolf
Wesenlund!  Både med ord og manerer ga han forsam-

lingen en innlevelse i temaet som
skapte både latter og ettertanke.
Hans avsluttende frimodige
ytringer som senior aktiv rotari-
aner om kulturforskjeller innen
rotaryverdenen kan sikkert være
debatttema i  klubbene i tid som
kommer! 

Og så kom Kammerpigerne! Ja, de kom, de sang og de
vant vår oppmerksomhet! Et ypperlig innslag fra et emi-
nent kor, ledet av Birgit Munch! 
Og man gikk til lunsj med et smil om munnen! 

Mens ledsagerne fortsatte med busstur og omvisning på
Voergaard Slot fortsatte konferansen med Rotariansk
sangøvelse før  tradisjonell nyttig informasjon og
appeller om Polio Plus, Erfaringer fra Litauen, GSE,
RFs Humanitarian Grants Program og New Leadership
Plan ble presentert, bare avbrutt av et meget interessant
foredrag  om Latter og Lidelse, utmerket presentert av
psykiater og psykoanalytiker Jon Lange. I siste økt fort-
satte Torkjell Berulfsen med sitt kåseri Slurker av bren-
nevinets historie. Meget interessant, og fornøyelig for-
talt!  Humor og Humør? Jo, alle foredragsholdere ga oss
hva vi hadde bedt om! 

Og så kom vår ungdomsleder med 11 utvekslingsstu-
denter! Her burde våre ledsagere også ha vært! Det var
imponerende å høre ungdom fra alle verdenshjørner
etter tre ukers opphold her i landet introdusere seg selv
på norsk! - For internasjonal forståelse og fred!
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Hva Fanden nøler I efter? 

En Distriktskonferanse med Humor og Humør i Tordenskiolds spor

Ragnar Smith Larsen



Og så til Festmiddagen i restauranten Brasserie
Søhesten! 
Bedre kan vel ikke en festmiddag tilrettelegges og
gjennomføres enn det som ble gjort her! 
Mat og drikke var utsøkt, men ikke minst var det
gjort ære på desserten! Iskake med rotaryemblemet. 

Etter at general og Tønsberg RK´s president Odd
Swang- Rasmussen hadde utbragt HM Kongens, vår
æresguvernørs skål, overtok PDG Oddmund
Wallevik ordet og ledet sang- og taletrafikken rundt
bordet på utmerket vis, og mange var de prestevitser
som ble fortalt i det lystige laget!    
Og ikke mange merket at timene gikk! 
En meget vellykket dag! 

Etter noen timer i Fredrikshavn hvor Tordenskiolds-
garden paraderte og spilte i gatene, startet ombord-
stigning i M/S Peter Wessel og Generalforsamling, der
IPDG Jan Wesenberg fikk ros for en utmerket
årsmelding og et ryddig og godt  regnskap. 

Generalmajor og Assisterende guvernør, Egil Omdal,
Mandal RK ble enstemmig valgt som DG 1905/06,
og DGE Nils Petter Swanholm, Gimsøy RK presen-
terte seg selv og inviterte til Distriktskonferanse i
Skien 3 til 5. september 2004.     

Det ble vist video med invitasjon til 2004-års
Convention i Osaka, Japan. 
Etter en god lunsj ga så en meget fornøyd RI-presi-
dentens representant, charter-
president i Sorgenfri RK,
PDG Henrik N. Knudtzon,
en oppsummering av en
meget vellykket interskandi-
navisk konferanse i lys av
Humor og Humør og med
Lend a Hand som ledemotiv.
Han er selv sterkt engasjert i
arbeid med  2006- års skandinaviske Convention i
København og Malmø, og skisserte foreløbige planer
om denne og håpet på stor oppslutning også fra Norge. 

Med DG Finns takke- og avslutningsord fortsatte
seilasen mot Larvik, med mulighet til å utveksle ord
og tanker med medpassasjerer, venner i Rotary. 

Hva fikk vi med? 
Tordenskiold ville kanskje ha sagt:
Hva Fanden nøler I efter? For det er jo handling det
spørres om. Lend a Hand med et smil. Og spontant!
Og over 4 avenyer. 

Redaksjonen takker for en annerledes og velgjørende
Distriktskonferanse 
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Vær hilset Rotary representanter. 
For som sant er: 
Tiden går så alt for fort. 
Ett år er alt unnagjort. 

Jeg minnes jo: 
Et mannskap oppreist og rank 
ofret svette og blod, 
Randi, Jan og Frank. 
Og aller mest 
mange flere 
som lot seg engasjere i Kristiansand Vest, 
September totusen og to. 

Vi kom i gang og fort forsto 
vårt arrangement 
ville bygge bro, 
oppfylle en trend: 
Fra Sow the seeds of Love til Lend a Hand!    

I dette spor, 
med Jonathan Majiyagbes rettesnor 
og prinsipp: 
Rotary information, fun and fellowship
Humor og Humør har gehør, 
fått sin valør 
ikke uten grunn. 
En honnør til foredragsholder og kåsør 
i en lykkelig stund. 

Guvernørens velkomstord på distriktskonferansen:  
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Ved Stena Hotell var mottagelsen sensasjonell 
med smell av Tordenskiolds Soldater. 
Fra syttennitten kjent fra Marstrands gater. 
Der Tordenskiold viste krefter 
Med sin appell, det historiske munnhell: 
Tiden er omme, hva nøler I efter? 
Gjengitt på maleri, med attensyttifem som datum 
i Odense Museum. 

I Stavern, hadde Peter Wessel opphold i syttentolv 
Med Løvenskioldsgalley og Svenska Vapen som prise 
fikk bevise sin ekspertise 
under den Store nordiske Krig og Krise. 
PR for Color Lines Peter Wessel 
ja vel, 
Regner med vi har igjen for det. 
Ingen nevnt, ingen glemt 
rimer ei. Hvilket skjemt. 
Nei, med honnør 
æres den som æres bør! 
Gunnbjørn, Stein og Oddvar, 
Tore, Truls og Ragnar, 
og Assisterende Guvernør, konferansens far, Einar. 
Belastningen har vært stor 
også for Hannemor. 

Frem til i dag utgjør de det lag 
som fikk det hele i stand 
med støtte fra vennskapsklubben Bangsbostrand. 
Fra første  stund har Torben og kompani 
Lagt til grunn 
Å gagne andre i 
Rotary. 
Så har vi fått 
Ledsagerprogram på Voergård Slot, 
Festmiddag lørdag kveld 
i Scandic Hotell, 
Foredragssal helt maksimal. 

Har ikke gjemt det bort 
alt som er gjort. 
Oddmund som uten kluss 
løste Polio Plus, 
Altmuligmann Christian a jour 
med ny Grant-struktur. 
Litauenerfaring a la 
Edrund fra Langesund. 

Nytt for året 
fra GSE-veteran Kåre. 
Og nye aktører 
Assisterende Guvernører. 
Fargerik 
oppvisning ved Bjørg Karin Gjervik. 

Lend a Hand ved en hjemmevant 
RI Presidentens representant 

Før vi tar fatt 
på festen 
i Brasserie Søhesten 
og dansen til langt på natt. 
Så skal vel 
en Rotary-kveld 
være eksempel 
på å være seg selv. 
Litt spesiell og kulturell, 
ingen intellektuell appell, 
med en enkel modell: 
Å resymere litt av det året har gitt, 
og mimre fritt 
over trivsel i livet sitt, 
i favør av Humor og Humør! 
A la bonne heure. 

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 du i verden bragt, 
tværs over grænser og stater: 
Mennesker er kammerater. 

Med disse danske visdomsord erklærer jeg Distriktskonferansen 2003 for åpnet
Finn



 Akkumulert  August
Klubb %  Antall %

 Arendal 49  54 49
 Borre 56  26 56
 Brevik 49  51 49
 Bø 51,7  29 51,7
 Farsund 32,25  54 38,5
 Flekkefjord 57  65 57
 Færder 41,2  44 65,9
 Gimsøy 40,1  49 62,4
 Grenland 41  29 41
 Grimstad 46,5  52 52
 Grøm   42  
 Holmestrand 46,65  54 59
 Horten 24,05  45 22,4
 Jarlsberg 52  56 52
 Kongsgaard 38,75  52 52,5
 Kragerø 43,5  42 54
 Kristiansand 25,5  76 34
 Kristiansand Vest 40,5  45 54
 Kristiansand Øst 36  44 44,5
 Kvinesdal 46  18  
 Langesund 37  33 50
 Larvik   62  
 Larvik Øst 36,5  44 46
 Lillesand 43,7  42  
 Lyngdal 42,75  33 50
 Lågendalen 51,65  23 54,4
 Mandal 54  73 54
 Nedenes 45  43 45
 Notodden 28,9  51 28,9
 Nøtterøy 48  69 45,1
 Porsgrunn 51,2  69 51,2
 Risør 60  50 60
 Sande   38  
 Sandefjord 41,8  57 49,5
 Sandefjord Øst 50,55  70 56,1
 Sem 57  56 60
 Skien 54,8  59 54,8
 Skien Vest   33  
 Stavern 49,6  39 56,7
 Stokke 56,2  56 57
 Svelvik 51  41 60,6
 Tvedestrand 56  29 63
 Tønsberg 51,2  75 61,5
 Ulefoss   34  
 Vennesla   30  

 Gj.snitt 2290 43,4  47 51,2

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 

Møte i Distriktsrådet 29 august 2003
På møtet ble Distriktsrådet for 2003-2004 konstituert med følgende sammensetning:
DG Finn Otterstad leder, IPDG Jan M. Wesenberg, PDG Anders Skipenes, PDG
Edrund Olaisen, PDG Ragnar Aasland, DGE Nils-Petter Svanholm Sekretær og Egil
Omdal Observatør.
Det ble besluttet å oppnevne egen Award-komitè bestående av de tre siste guvernører,
for 2003-2004: PDG Anders(formann), PDG Edrund og PDG Jan. Komiteèn vil
behandle og foreslå tildeling av Awards, bl a The Rotary Foundation District Service
Award for Rotaryåret. Neste møte i Distriktsrådet er fredag 9 januar 2004. Saker
klubbene ønsker behandlet må være Guvernøren i hende innen 23 desember 2003.
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Stavern Rotaryklubb
har  for tredje gang arrangert  Distriktskonferansen.

Sist, i 1989, med  Enjoy Rotary  som motto, i år med
RI President Jonathan B. Majiyagbe`s Lend a Hand.
M/S Peter Wessel  og  Scandic Hotel, Frederikshavn
var ideell ramme om annerledes distriktskonferanse.
Formålet,  å rekke ut en hånd  og  gjøre  hverdagen
lysere for hverandre  ble  den beste innledningen vi

kunne ønske oss  på  Rotaryåret 2003 - 2004`s:

Lend a Hand  med  Humor og Humør

FRAMMØTERAPPORT


