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SERVICE ABOVE SELF

2004
Januar måned, starten på
et nytt kalenderår gir oss
muligheter til å lære mer
om Rotary,  å føre videre
omsorg for hverandre  -
Lend a Hand -  i
klubben,

i  nærmiljøet  og  ut over landegrensene.  Et nært
forestående  jubileumsår  for  Rotary International
minner oss om opprinnelsen i 1905.  Samlingen av
personer  i  ledende stillinger  fra  forskjellige yrker
fremskaffet  fellesskap  og  utvikling  av  idèer  og ide-

aler  som  gjennom utveksling  av  informasjon og
kompetanse  innebar  en  berikelse  for  hver  enkelt
deltager. Nettverket,  skapt  i  hver  klubb  og  knyt-
tet  opp mot Rotary`s 1.2 millioner mennesker  i
mer enn  6.500 klubber fordelt  i  alle verdensdeler,
er unikt. Et særeget fellesskap Rotary International er
alene om  å kunne  tilby  sine deltagere.  Bidrar du
med  deg selv  får du som medlem  tilgang  til  noe
av klubbens  øvrige  medlemmer.  Så gir  vårt  årlige
Presidenttreff  anledning  til  å  fornye  kontakten
mellom presidenter,  gjøre  opp  halvårsstatus for
klubbene  og  planlegge for resten av Rotaryåret.

Med Lend a Hand og Humor og Humør
ønskes  et  Godt  Nytt  År  2004

Med tidligere års erfaringer som bakteppe går vi nå
inn i et nytt år. For Rotary går vi inn i det 99-ende.
Og Rotary er fremdeles i utvikling med utfordringer
langs 4 hovedavenyer, og fremdeles med motto:
Service above self, og en uttrykt målsetting om: 
- Å lære våre medmennesker å kjenne, 
- Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og sam-
funnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig
arbeid. 
- Å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv,
yrkesliv og som samfunnsborgere 
- Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjen-
nom vennskap over landegrenser mellom mennesker
fra alle yrker 

Med gruppestudieutveksling, GSE, lever vi opp til
denne målsettingen! 
Fra 1990 har vårt distrikt gjennomført GSE med D
965 Australia, D 306 India, D 5160 USA, D 7080
Canada,  D 9270 Sør-Afrika, D 6050 USA, D 9920
New Zealand, D 3170 India, D 4920 Argentina,   D
5050 USA/Canada, D 3740 Korea og siste gang, i
2002 med distrikt i Australia. I år har vi europeisk
utveksling for første gang. 

Årets utveksling: GSE-team fra Wales kommer til

vårt distrikt 14.mai og blir til 18. juni.
Vertskapsklubber er Lågendalen, Arendal,
Kristiansand, Langesund og Borre. Vårt team skal
besøke Wales i september  oktober. Det henstilles til
alle å vurdere og fremme forslag på kandidater til
teamet. Aktuelle kandidater er som kjent ikke-rotar-
ianere mellom 25 og 40 år med minst 2 års yrkeser-
faring og god allmennutdannelse. 

Semi-Annual Report-Januar
Januar er måneden for Semi-Annual Report og
betaling av halvårskontingent til Rotary
International. I henhold til "Club Balance by
District Report" skylder  19 klubber pr. 30 november
2003  beløp på kontingent-kontoen til RI  Europe-
Africa Office, Zurich. Unnlatelse av å betale
utestående skyldig beløp  medfører suspensjon.
Disse klubbene ble utesluttet (terminated) av RI
1.10.2003. Suspenderte klubber må betale hele sin
gjeld for å bli aktivert på nytt. 
Presidenter dette gjelder er informert på
Presidenttreff.

Finn.

JANUAR, Rotarys informasjonsmåned



Erfaringer fra deltagelse på GSE? 
Medlemmer av GSE-teamet under Gulf-krigen 1991 har reflektert over hva Indiabesøket har betydd.

Introduksjon til den tredje verden ga innblikk i en
helt annen kultur, med arbeidsliv og familieliv og
levesett organisert i et annerledes samfunn .
Kunnskap, kontakt med medmennesker, øvelse i å
bruke engelsk i samtale og foredrag har vært til
nytte i senere yrkesaktivitet, hjemme og ute, og noe
kontakt opprettholdes. Alle GSE-deltakerne fikk
stor respekt for indere og deres måte å takle sin
hverdag på, og verdsetter sine 5 uker i India høyt!  
Men, - kun i liten utstrekning har Rotaryklubber
trukket på deltakernes GSE-erfaringer! 
Kanskje kunne disse utsendingene tilføre klubbene
noe fremdeles? Eventuelt også som medlemmer i
Rotaryklubber?   

ROUND TRIP
Årets Round Trip gjennomføres i tiden 25 juli til
8. august med to team hvert på 10  12 deltakere
mellom 18 og 25 år fra forskjellige nasjoner.  Ett
team besøker Nedenes, Risør evtl. Tvedestrand og
Stokke, mens det andre tas i mot av Grøm, Larvik
Øst og Svelvik.  Klubbene bes om å koordinere
sine programmer for å unngå dublering, og satse
på kultur, natur og fellesskap!
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Norsk Rotarys flaggskip, 
Handicamp Norway.
Det anmodes om at alle klubber sørger for at alle
medlemmer gjøres kjent med Norsk Rotarys leirtil-
bud til fysisk handicapped ungdom som hvert annet
år arrangeres på Haraldvangen i Hurdal.

Videokasetten som klubbene
har mottatt gir et utmerket
inntrykk av de utfordringer
og opplevelser ungdommen
blir delaktig i. Søknadsfrist
for årets leir (i tiden 25.juli til
7.august) er 15. mars, så det
er bare tida og veien! Kjenner
du en fysisk handicapped
ungdom mellom 18 og 28 år
så har du en sjanse til å gi ham en opplevelse for livet!

Leiren finansieres nå som kjent ved salg av Handicamp-kort gjennom alle norske klubber. Også klubben har
inntekter av dette. Kortene gir oss en ypperlig anledning til å sende en vennlig tanke og hverdagsoppmuntring til
venner vi sjelden treffer. Derfor støtt opp om Handicamp ved å skaffe deltakere,-  og ved å bruke handicamp-kort
til vennskapsformidling Lend a hand!     

Polio Plus - en "Merkesak"
Presidentene har blitt tildelt Polio Plus-merker for
bruk på brevkonvolutter, kort m.m.  Ytterligere
tildeling av merker administreres av PDG Johan
Daae-Qvale, som vil kunne gi opplysninger om
forsendelse og bruk av merkene. Merkene er gratis
for klubbene. 

Henvendelse skjer til:
Johan Daae-Qvale,  e-post:  jd-qvale@online.no 



Presidenttreffet i Arendal i januar

Brev fra Inner Wheel
Extension Organizer i D29, 

Helene M. Torkildsen, har sendt  følgende brev til Rotaryklubbene i D 2290: 

ble vellykket og nyttig. Her ble
informasjon om aktiviteter og
tiltak i klubbene utvekslet i  seks
grupper under engasjert og dyktig
ledelse av assisterende guvernører.
Et spennende opplegg som viste
seg å gi engasjement og gode resul-

tater. Det ble også gitt oppdateringer om Polio Plus,
Rotaryfondet, IT-tjeneste, Handicamp,  GSE,
Round Trip, RYLA og medlemsutviklingen. Ett
forhold som ble presisert under Presidenttreffet  er
RI,s skjerpede holdning til innbetalingsrutinene for
medlemskontingenter, hvor mange klubber, noen
også i D 2290, står til rest med innbetalinger. Dette
har ført til at Board of Directors har innført følgende
bestemmelse, på originalspråket:  

Observing that a significant number of clubs con-
sistently fail to pay their RI per capita dues in a
timely manner, the Board modified the collection

cycle for clubs with financial obligations to RI: 

*  Clubs with financial obligations will no longer
have services suspended prior to being terminated 

* The Board will terminate clubs with financial
obligations after 180 days, rather than 270 days 

* Terminated clubs with seeking reinstatement will
be required to pay a reinstatement fee of 10 US
dollar per member. 

* After 270 days of indebtedness to RI, a club seek-
ing reinstatement will be required to pay a charter
fee as a newly admitted club. 

The new collection cycle will go into effect with 1
July 2004 RI per capita dues. 

DG  håper at klubbene ikke overser denne meget
alvorlige bestemmelsen, men foretar kontingentinn-
betalinger til fastsatte tider, slik at vi ikke får noen
overraskelser
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Kjære president og rotaryvenner, 

På vegne av International Inner Wheel D  29 henvender jeg meg til alle Rotaryklubbene i    D 2290
i håp om en bedre kontakt og et bedre samarbeid mellom Rotary og Inner Wheel. 

Mange av våre 24 klubber har et godt samarbeid med sine Rotary klubber ved felles møter osv. Men
det er mange innen Rotary, særlig nye medlemmer, som ikke er oppdatert på hvem vi er og hva vi
står for. 

Det aller første målet med Inner Wheel var at vi skulle hjelpe våre menn i deres sosiale arbeid. Det gjør
vi fortsatt. Vi støtter Handicamp, arrangerer weekendsamlinger for utvekslingsstudenter osv. Inner
Wheel har vokset seg stor og sterk siden 1924, og har forgrenet seg over hele verden med egne mål og
meninger. Dette er i tråd med kvinnenes frigjøring  den gammeldagse husmoren er nesten borte. 

I vår snart 80-årige historie begynte det med at vi skulle være gift med en Rotarianer for å få innpass
i Inner Wheel. I dag kan vi ta opp alle nære kvinnelige slektninger til både Rotarianere og Inner
Wheeler. Så, kjære Rotaryvenner, vi håper DERE vil gjøre oss kjent i deres familiekrets: ektefelle,
samboer, mor, døtre, svigerinner, svigerdøtre osv., de er alle hjertelig velkomne til Inner Wheel. Først
som observatør og bli kjent med klubben, og senere som medlem om ønskelig. 

Vi håper deres klubb vil ta opp saken til diskusjon for å utvikle et interessant og givende samarbeid.  

Herved er utfordringen formidlet med anbefaling! Her har vi vel en jobb å gjøre!(red)  
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RYLA-seminar 2004 for unge
mennesker
RYLA, "Rotary Youth Leadership Award, er Rotary's
lederutviklingsseminar for unge mennesker

Kristiansand Rotaryklubb arrangerer 10.-13.
mars 2004 RYLA-seminar i Kristiansand
Vi er stolte av å presentere et variert program om
ledelse og lederskap, der operative ledere deler sine
erfaringer om lederskap med deltakerne.
Målgruppen er unge mennesker fra 19 - 25 år.
Gjennom Rotary får de på denne måten en
enestående anledning til, sammen med likesinnede å
motta impulser og ideer til egen vekst og utvikling.
Ledelse er både inspirerende og spennende, og dreier
seg om samhandling med andre mennesker for å
oppnå resultater. 

Programmet er lagt opp omkring temaene :
� Lederskap og ny teknologi
� Ledelse og etikk, tillit og omsorg
� Ledelse og fritid
� Ledelse og kvinner
� Ledelse og egen helse

Programmet inneholder foredragsholdere som:
Kringkastingssjef John G Bernander, Fotballagent
Eric Solér, Klinikksjef Anders Wahlstedt, Sørlandet
Sykehus HF og Regiondirektør Fatma Jynge,
Husbanken samt mange flere.

Klubben din har fått tilsendt detaljert program, men
du kan også laste ned detaljert program fra Rotary's
web sider:

www.rotary.no\2290 og velg RYLA, eller
www.kristiansand.rotary.no og velg RYLA.

Hvordan skal deltakerne bo? 
Hvor skal seminaret holdes?
Deltakerne vi bli forlagt på:
Kristiansand Vandrehjem Tangen, Skansen 8, 
4610 Kristiansand
Seminaret vil bli gjennomført i lokalene til:
Pedagogisk Senter, Steinkleiva 2, 4631 Kristiansand
Påmeldte deltakere vil få tilsendt detaljerte
opplysninger.

Hvordan får jeg med en deltaker på RYLA?
Det finns flere måter å realisere deltakelse på RYLA
fra ditt nærområde.

Rotaryklubben din kan sponse deltakelse. 
Det samme kan bedriften din, eller du kan gi dine
barn eller barnebarn et RYLA seminar som gave. 
Eller kanskje dere kunne lodde ut en deltakelse? 
Kjenner du noen som kunne fortjene deltakelse på
RYLA, ta kontakt med klubben din og kom med
forslag til deltakere. RYLA representerer en fin
mulighet for klubben din å "Lend a Hand" til aktiv
og interessert ungdom i ditt område for sammen
med andre ungdommer å kunne utforske ledelse og
lederskap.

Påmeldning
RYLA seminaret koster kr 2500 pr deltaker. Dette
inkluderer seminar, kost og losji
Påmeldingsfrist: 30. januar 2004

Sponsorklubb: 

Tele/e-mail

Adresse:

Deltakers navn

Tele/e-mail

Adresse

Alder

Påmelding til:
Nina Schei Ledang e-mail: ledang@myrehoie.no
Østre Strandgate 1A
4610 Kristiansand

DGE Nils-Petter Svanholm
banker igjen 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: g-roekk@online.no 

Tore Grønvold, 
Holtet 37, 3296 Nevlunghavn 
Telefon 33 18 81 60 
E-mail: t-gr2@online.no 

Desember
Klubb Antall %

  Arendal 52 65
  Borre 26 69,7
  Brevik 51 43
  Bø 29 54
  Farsund 53 46
  Flekkefjord 65 62
  Færder 44 50,8
  Gimsøy 49 52,9
  Grenland 30 42,7
  Grimstad 52 71,2
  Grøm 41 50
  Holmestrand 54 65
  Horten 45 65,6
  Jarlsberg 56 66
  Kongsgaard 50 55,3
  Kragerø 42 54
  Kristiansand 73 39
  Kristiansand Vest 46 63
  Kristiansand Øst 42 47,1
  Kvinesdal 18 51
  Langesund 31 52
  Larvik 60 55,6
  Larvik Øst 44 59
  Lillesand 40 40,6
  Lyngdal 33 49
  Lågendalen 23 68,1
  Mandal 71 68
  Nedenes 43 43
  Notodden 48 62,1
  Nøtterøy 69 67,3
  Porsgrunn 69 54,6
  Risør 52 54
  Sande 38 68
  Sandefjord 56 50,7
  Sandefjord Øst 69 50,1
  Sem 56 56
  Skien 59 61,1
  Skien Vest 30 56,7
  Stavern 37 51,9
  Stokke 58 56
  Svelvik 41 64,7
  Tvedestrand 32 61
  Tønsberg 74 61,1
  Ulefoss 35 57,3
  Vennesla 28 60
  Gj.snitt 2290 47,0 56,6
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Frammøte i desember:Tar du livet som det faller
går du gjennom livets haller
alltid i din beste alder

Vi gratulerer i januar:
80 år
09.01 Kjell Skeie, Stokke
75 år 
07.01 Erling Meberg, Kristiansand 
21.01 Paul Knudtzon, Tønsberg 
70 år 
04.01 Anders Tefre, Kristiansand 
21.01 Sverre O. Bjune, Borre 
24.01 Michal Eirik Sa1vesen, Farsund 
60 år 
05.01 Svein Erik Bergsholm, Stokke 
11.01 Harald Bugge, Larvik 
13.01 Håkon Nicolay Ebbing, Larvik Øst 
13.01 Arne Kvam, Tønsberg 
16.01 Stein Lorentz lngebrigtsen, Stavern 
31.01 Ronny Andresen, Kristiansand 
50 år 
04.0 1 Bent Bergersen, Sandefjord Øst 
08.01 Harald Feyling, Lillesand 
11.01 Tetje Stemer, Gimsøy 
15.01 Arild Tobiassen, Lyngdal 
16.01 Tore Slotta, Kristiansand 
22.01 Thor Ekeberg, Arendal 
31.01 Ronny Andersen, Kristiansand 
40 år
27.01 Knut Strømme, Jarlsberg


