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SERVICE ABOVE SELF

med innsending av
formularet innen
1.april 2004. Arbeid
med jubileumspros-

jektet 2004-2005 er i gang i de fleste klubber, og
varierer fra Konsert med Marinemusikken,
"Sundåsen" i Stokke, Deichmann monument i
Porsgrunn til Kunstnerisk utsmykning av
"Lindrende enhet" ved sykehuset i Kristiansand.
Besøksrunden i  45 klubber  har gitt anledning til
interessante  diskusjoner i hyggelige møter med
aktive Rotarianere, opplevelser og høydepunkter
som vil bli husket lenge.  Særeget var  arrangementet
i  Mandal med planting av grantre i "Guvernørens
hage" ved Kvelland gård. Forskjellige ungdomsgrup-
per, også  fra  utlandet,  har besøkt  gården.  I 1966
plantet  ungdommene 1000  grantrær  i  "Det inter-
nasjonale plantefeltet",  som  et synlig minne om
besøket. Ved klubbens 60-års jubileum i 1966 med
RI Presidentens motto: "Bygg fremtiden med  han-
dling  og  visjoner", kunne  Mandal  Rotaryklubb
konkludere med: "at kjøpet av Kvelland var en av
klubbens aller lykkeligste begivenheter". 
Den sosiale oppgaven,  å plante trær innenfor  ca
1000 mål  på gården,  er enestående og prisverdig i
Rotarysammenheng.
Guvernørens  besøksrunde  er  gjennomført,  et halvt
Rotaryår  er på  det nærmeste avviklet,  men nye utfor-
dringer står for tur: Møte nr. 2  i  Distriktsrådet og
Presidenttreff  9-10 januar 2004 på Clarion Tyholmen
Hotel, Arendal, for å nevne noen!

Med  Lend  a  Hand   og   Humor  o g  Humør
ønskes   En gledelig  Jul  og  ett Godt Nytt År!

Finn.

Guvernørens besøk i klubbene
For første gang er desember utpekt som Familiemåneden i Rotarykalenderen.
Denne avgjørelsen fra  RI  Board  of  Directors har til hensikt å oppmuntre til
Lend a Hand  i klubben og til omsorg for dem som trenger det mest i lokalsam-
funnet. Under høstens guvernørbesøk er Presidential Citation Certification Form
inngående drøftet. Vilje til å utvide  Rotaryfamilien og  innsats innenfor de fire
avenyer er åpenbar,

Presidenter og seks assisterende guvernører
samles til Presidenttreff
9-10 januar 2004 i Arendal, Clarion Tyholmen Hotel.

Programmet gjennomføres fra fredag kl 1700 til
lørdag kl 1600  med oppsummering av tiltak og
aktiviteter etter halvgått Rotaryår og planer frem
til 1 juli 2004. Utgangspunkt for gruppearbeidet
er Presidentens OVERSIKT over KLUBBENS
PLANER og MÅL samt Guvernørens Rapport
fra klubbesøk. 

Påmelding innen 23 desember 2003 ved bruk av
PÅMELDINGSBLANKETT på siste side. 

Lend a Hand med Humor og Humør!

Guvernøren og President Svein Grytten Mandal RK



De kom i julestemning utvekslingsstudentene som dro til Larvik helgen 28. - 30. november.
De fikk med seg både fakkeltog, konsert og julegrantenning i Larvik.

Helgen 28. - 30. november besøkte 7 av våre 11  utvek-
slingsstudenter Larvik med Larvik Øst Inner Wheel Klubb
som vertskap. Berit Hem, som er president, stod for arrange-
mentet. Tilbake-meldingene fra besøket er veldig positive.
Studentene bodde privat og ble invitert på bowling, mid-
dag, sightseeing-tur og museumsbesøk. Det er veldig posi-
tivt at våre studenter får anledning til å besøke andre sted-
er og å komme inn i norske hjem. For å bli bedre kjent ble
det under en fellesamling lørdag kveld utvekslet mini-ego-
foredrag både av vertskapet og studentene.
Som en ekstra spiss på det hele fikk de et nydelig veggur i
larvikitt i presang av Larvik Øst Rotary Klubb ved presi-
denten.
Omtale med bilde ble det også i Østlands-Posten.
Distriktsstyret i ungdomsutvekslingen takker og bukker
for gjestfriheten.

Bjørg Karin, DYEO 2290

Ved starten på dette Rotaryåret bestemte vi oss for at vi
ville satse på å videreføre klubbens innsats for de hjem-
løse i Sandefjord som har tilknytning til det Herberget
som Kirkens Bymisjon driver her i byen.  Dessuten
ville vi støtte Rotary International´s arbeid for å utry-
dde Polio i verden. 
Til dette trengte vi penger, ganske mye penger, og i
hvertfall mer enn det vi greide å skrape sammen gjen-
nom kontingent, vinlotteri og pakkeauksjoner!  Det
var da ideen om årets juleaksjon dukket opp.
Gjennomføring og organisering ble vedtatt av styret og
bifalt av medlemmene. 
Vi skaffet oss adresseliste til 500 bedrifter i Sandefjord
kommune.  Disse fikk tilsendt en folder med slagordet:
“Hjelp oss å bygge trygghet!”  Som alternativ til
bedriftenes tradisjonelle julehilsen ba vi bedriftene
tegne andeler a kr 100 for å støtte Bymisjonens
Herberge og utryddelsen av Polio på verdensbasis. 
De 500 bedriftene ble fordelt på klubbens medlemmer
og kontaktet pr telefon noen dager etter utsendelsen
med spørsmål om å tegne andeler.  Vi høstet mange
erfaringer og opplevde likt og ulikt!  Men det er ingen
sak å ta slik kontakt når man jobber for gode saker!  De
fleste sa jo nei til å støtte oss.  Det var så mange fork-
laringer på det:  ” Vi støtter andre” , ” dere er alt for
sene” , ” vi har ikke fått folderen” , “den har gått rett i
søppelkurven” , ” vi har allerede kjøpt annen jule-
hilsen” , ” hovedkontoret i Oslo ordner den slags” , osv.
Men mange var positive og ga oss hyggelige ord med på
veien!  Og mange tegnet andeler! 
Som takk for bidraget sendte vi bedriftene et lite sym-
bol i form av et hus skåret ut i et ark tykt papir som de

selv kunne bygge samt et antall takkekort (samsvarende
med antall tegnede andeler) som de kunne benytte til å
sende til sine forbindelser som en jule- og nyttårshilsen,
og hvor det også forklares:  “Som alternativ til tradis-
jonelle julegaver har vår bedrift i år valgt å støtte de
aller svakeste.  Av den grunn har vi kjøpt andeler i
aksjonen for Bymisjonens Herberge i Sandefjord og
utryddelsen av Polio på verdensbasis.  Vi håper du set-
ter pris på vårt engasjement.” 
I skrivende stund er resultatet nær kr 70.000 netto etter
at alle utgifter til trykking osv er trukket fra.  Og vi har
ennå ikke satt sluttstrek!  Dette er vi veldig stolte av!
Og jeg er minst like stolt av det engasjement vi har
greid å utløse i klubben for de hjemløse lokalt og for
barn og unge ute i den store verden! 

Vennlig hilsen 
Guttorm Vennesland 
President i Sandefjord Rotaryklubb 

Foto: Hanne Akselsen, Ø.P.

Sandefjord Rotaryklubbs juleaksjon – Lend a Hand

2

Guvernøren minner om forslag til
Guvernør for Rotaryåret 2006/2007
Sendes DG: finn_otterstad@hotmail.com
eller adresse: Brunlaveien 39, 3290 Stavern 

innen 23 desember 2003.
Klubbens   kandidat  må ha vært rotarianer i minst 7
år og gjort tjeneste som president et fullt år.  Det reg-
nes som et aktivum for en klubb å ha en guvernør
blant sine medlemmer. Forslagene på kandidater vil
bli behandlet på møte i Distriktsrådet 9. jan 2004.



Ny rotaryklubb i Re kommune? 
Stokke Rotary Klubb har tatt initiativ til et arbeid for
å starte en ny rotaryklubb i Re kommune i Vestfold. 
Re kommune er en forholdsvis nydannet kommune
etter sammenslåing av de to tidligere kommunene
Ramnes og Våle. 
Spørsmålet om etablering av en ny rotaryklubb i Re
ble drøftet i presidentsamlinger mellom klubbene i
Tønsbergområdet forrige rotaryår. Det var ingen
vesentlige motforestillinger mot dette. Flere klubber i
distriktet har enkelte medlemmer fra Re kommune,
men ikke i noe stort omfang. På denne bakgrunn var
det enighet om at det lå til rette for å definere kom-
munen som et eget arbeidsområde for en ny klubb. 
Stokke Rotary Klubb har nedsatt en egen komite som
arbeider for en mulig klubbetablering. Komiteen
består av Britt Menes Arnesen, Arne Karlsen, Kai
Ravnsborg-Gjertsen og Bjørn Erik Eriksen. 
Fra distriktets side bistår assisterende guvernør Jan
Westlie. 
Etter en forslagsrunde på aktuelle medlemmer i en ny
klubb, er nå ca. 20 aktuelle kandidater kontaktet.
Det første orienterende møtet ble avholdt i Re
24.11.03. 

Nytt møte er avtalt tidlig i januar, og da vil vi legge
opp en videre framdriftsplan sammen med interesserte
og aktuelle medlemmer. 
Stokke Rotary Klubb har selvsagt besluttet å påta seg
fadderansvaret for en ny klubb og vil arbeide aktivt
for at det etableres en klubb i Re kommune. 

Jan Wesenberg får tillitsverv i 
Norsk Rotary Forum
På høstmøtet i Norsk Rotary
Forum 18. november ble
PDG Jan Wesenberg opp-
nevnt som controller.. 
Controlleren, som skal ivare-
ta samordning, oppfølgning
og kontroll av de
økonomiske aktiviteter og

følge den økonomiske utvikling innen Norsk
Rotary Forum, ble oppnevt for 2 år. 

Vi gratulerer med valget og ønsker Jan lykke til. 

Julen starter med julebussen!
For tredje år på rad var lett blåfrosne rotarianere i
aktivitet i Langesund for å laste julebussen til Litauen.
Og bussen ble full. Det var PC-er fra Gimsøy, fantastiske
julegaver fra Færder, Lågendalen, Notodden, 
Langesund, Brevik, Skien, fra Sande, Grenland og
Svelvik, for ikke å snakke om de svært populære pep-
perkakehusene fra Nøtterøy. I tillegg selve bussen som var
mer enn fullastet med sengetøy og utstyr, klær og sko,
flotte leker, sykler og kjøkkenutstyr. 
Det er vanskelig å forestille seg hva dette betyr for mot-
takerne, men vi vet at det viktigste vi gir er: Vennskap,
glede og fremfor alt HÅP. 
Rotarianer Henning Ødegården kjenner Litauen bedre
enn de fleste, og han kjørte bussen trygt fram med
Øystein Køhn som co-driver. Ti andre dro luftveien,
blant dem to praktfulle unge damer fra musikklinjen på
Skien videregående skole. De sørget for det kulturelle
innslag på vår norske aften, der vi var rotarianere fra 8
klubber samlet, 5 norske og 3 litauiske. 
Den norske ambassaden var i år representert ved attache
Karin Råger. Som ambassadøren har gjort ved flere anled-
ninger, uttrykte også hun sin glede og tilfredshet over det
arbeidet distriktet vårt, i nært samarbeide med våre
medrotarianere i Panevezysområdet, gjør i Litauen. Hun
var også svært imponert over de to jentene som var tolk-
er for oss denne gangen. Vaiva og Ieva takket for sitt ”fan-
tastiske år i Norge”, og sendte varm, hilsen til alle rotari-
anere i 2290 som muliggjorde et slikt år. 
Vi får neppe bedre norgesambassadører enn unge men-

nesker som har fått oppleve vårt land et år som utveks-
lingsstudent. 
Vi som opplever en slik førjulstur blir ikke helt de samme
etterpå. Vi har sett håpløsheten og fortvilelsen, men også
gleden og takknemligheten fordi noen bryr seg. 
”Rotary makes the difference” heter det i mange av
Rotarys brosjyrer. Vi har sett at det er sant. RI-president
Jonathan har i år bedt oss spesielt arbeide for barn som
har det vanskelig. Rotarianerne i 2290 og Panevezys-
området tar presidentens oppfordring på alvor. 
Hele Litauenkomiteen var med på turen, og på fellesmøte
med Norgeskomiteen der borte la vi planer for videre
arbeide. 
Over grensene I fred og MED fred. 

GOD JUL fra alle oss som dro i østerled. 
Christian, Berit, Tormod, Sissel, Egil, 
Frank, Øystein, Henning, Jan og Edrund 
Sammen med sangfuglene fra Skien, 
Kristine og Liv Dagrun 
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DGE Nils-Petter Swanholm
banker på døren og ber klubbene
merke seg tid og sted for PETS og
Samling 2004:

Arendal: 
PETS 0503 og Samling 06.03 
Arrangør Nedenes RK

Skien:     
PETS 1203 og Samling 13.03 
Arrangør Gimsøy RK  

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

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: t-gr2@online.no 

 November
Klubb Antall %

  Arendal 52 67
  Borre 26 68,2
  Brevik 51 53
  Bø 29 58
  Farsund 54 37
  Flekkefjord 65 59
  Færder 44 54
  Gimsøy 49 48,8
  Grenland 30 52,5
  Grimstad 52 71
  Grøm 41 47
  Holmestrand 53 57
  Horten 45 48,8
  Jarlsberg 56 52
  Kongsgaard 50 59
  Kragerø 42 66
  Kristiansand 73 55
  Kristiansand Vest 46 59
  Kristiansand Øst 42 45,2
  Kvinesdal 18 62
  Langesund 32 63
  Larvik 60 58,9
  Larvik Øst 44 46
  Lillesand 41 45
  Lyngdal 33 58
  Lågendalen 23 66,3
  Mandal 71 72
  Nedenes 43 52
  Notodden 48 62,4
  Nøtterøy 70 49,5
  Porsgrunn 69 56,2
  Risør 52 52,9
  Sande 38 66
  Sandefjord 56 60,5
  Sandefjord Øst 69 60,7
  Sem 56 52
  Skien 58 60,9
  Skien Vest 31 58,1
  Stavern 39 61,3
  Stokke 56 56
  Svelvik 41 72,5
  Tvedestrand 33 65
  Tønsberg 74 56,2
  Ulefoss 35 61,4
  Vennesla 28 68

  Gj.snitt 2290 47,1 57,4
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Frammøte i oktober:

Vi gratulerer i desember: 
75 år: 
10.12 Jørg Jebsen, Svelvik 

70 år: 
09.12 Erik Kristian Sletten, Kongsgaard 

60 år: 
01.12 Per Anders Havnes, Kristiansand 
04.12 Rune Roberg, Nøtterø 
06.12 Gunnar Johan Torød, Horten 
07.12 Peder Austrud, Mandal 
19.12 Einar Idland, Skien Vest 
24.12 Stein Unneberg, Tønsberg 
31.12 Jon Kåre Brekke, Stavern 

50 år: 
18.12 Anders Johann Steensen, Horten 
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Påmelding  til  PRESIDENTTREFF  2004
Fredag 9 januar kl 1700 til lørdag 10 januar kl 1600

Clarion Tyholmen Hotel, Arendal

Helpensjon pr. person i enkeltrom kr 995,-
Helpensjon pr. person i dobbeltrom kr 795,-
Prisen inkluderer frokost, lunsj og kaffe i pauser lørdag,
festmiddag fredag kveld(drikkevarer kommer i tillegg)

Kun overnatting m/frokost pr. person i enkeltrom kr 820,-
Kun overnatting m/frokost pr. person i dobbeltrom kr 620,-

Kun festmiddag fredag kveld(drikkevarer kommer i tillegg) kr 275,-

Kun lunsj og kaffe i pauser lørdag kr 142,-

Den enkelte deltager gjør opp med hotellet hver for seg.

Blanketten fylles ut og sendes Guvernøren innen 23.12.2003

PÅMELDINGSBLANKETT
Navn: _______________________  Klubb: ______________________

Alternativ(sett kryss)

........  Helpensjon enkeltrom kr. 995,-

........  Helpensjon dobbeltrom kr. 795,-
Navn på annen deltager ________________________           

........  Kun overnatting med frokost enkeltrom kr. 820,-

........  Kun overnatting med frokost dobbeltrom kr. 620,-
Navn på annen deltager ________________________            

........  Kun festmiddag fredag kveld kr. 275,-
(drikkevarer kommer i tillegg)                                            

........  Kun lunsj og kaffe i pauser lørdag kr. 142,-

Blanketten sendes Finn Otterstad, Brunlaveien 39, 3290 Stavern   
innen 23 desember 2003. Alternativt kan opplysningene sendes med e-post til:   
finn otterstad@hotmail.com <mailto:finn__otterstad@hotmail.com>   
NB! underliggende bindestrek _ mellom finn og otterstad.                                   

Er Presidenten forhindret i å kunne møte, vennligst angi navn på klubbmedlem som deltar i 
hans sted!

✁

Kristiansand Rotaryklubb inviterer til RYLA seminar.
Nødvendige opplysninger finnes på distriktets hjemmeside: www.rotary.no/d2290/ 

Velg til venstre: Hilsen fra presidenten, Program eller Praktiske opplysninger 


