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SERVICE ABOVE SELF

23. februar – et blikk på bakteppet
Etter møtet mellom
Paul Harris, Silvester
Shiele, Gustavus
Loehr og Hiram
Shorey i Chicago 23.
februar 1905 ble den
første Rotaryklubben
stiftet i Chicago med
12 medlemmer.
I 1908 ble verdens
andre rotaryklubb
dannet i San
Fransisco. Så fulgte
klubber i Oakland,
Seattle, Los Angeles
og New York i 1909
Da var det blitt 510
Rotarianere.  5 år
senere var Rotary

etablert i Canada, England, Irland, Nord-Irland og Skottland
og antallet  klubber var økt ti183, nå med til sammen 10.000
rotarianere. Også under Verdenskrigen 1914 - 18 fortsatte
Rotary's vekst med nye klubber på Cuba, i Puerto Rico,
Wales, Filippinene og Uruguay.  Til sammen fantes 407 klub-
ber med til sammen 38.800 medlemmer.
I 1922 kom Rotary til Norge, og Oslo Rotaryklubb ble
første klubb i Skandinavia. I mellomtiden hadde Argentina,
China, India, Panama, Australia, Frankrike, Japan, Mexico,
New Zealand, Spania, New Foundland, Peru og Sør-Afrika
blitt medlemmer i Rotaryfamilien, som da omfattet 925
klubber med til sammen 70.000 medlemmer. Etter 25 år
hadde nye 48 land sluttet seg til, og i 1930/31 var det 3349
klubber med til sammen 153.000 utvalgte yrkesutøvere som
møtte en gang ukentlig med "Service Above Self' som felles
formål.25 år senere omfattet Rotarybevegelsen 8313 klub-
ber med 392.628 medlemmer i 77 land.
Etter nye 25 år, i 1980 var nye 88 land inkludert, mens
Rotary var blitt forbudt i 21 land, og status viste 19339
klubber med 895.740 medlemmer. Gjennom de siste 24
årene av Rotarys historie er Rotary reetablert i noen land.
Status i dag er 160 land, 31314 klubber fordelt på 530
Rotarydistrikter og med til sammen 1.220.543 medlem-
mer i alle verdensdeler. (De 7 norske distrikter teller 338
klubber med til sammen 11.937 medlemmer). 

I 1910 ble den første Rotary Convention arrangert, i 1912
kom tidsskriftet "The NationaI Rotarian" som ett år senere
ble endret til "The Rotarian ", og mottoene "Service Above
Self ' og "He Profits Most Who Serves Best" og
Rotaryhjulet som organisasjonsemblem ble lansert.
Da Paul Harris døde i Rotaryåret 46/47 ble det til Paul
Harris´ minne, initiert en "Graduate Fellowship Plan"
med 18 stipendier for etterfølgende rotary år, og med en
målsetting om et Rotary Minnefond på 2 millioner dollar.
Innbetalinger til fondet kom umiddelbart, og alleredei
1951 var målsettingen nådd. Og innbetalingene har økt fra
år til år og gir grunnlag for verdifulle ungdoms-og hjelpe-
programmer i Rotary' s ånd. Spesiell oppmerksomhet har
programmet POLIO PLUSS fått.
Vi har nå hatt Verdenspresidenter fra alle verdensdeler. Fra
Skandinavia hadde vi Ernst G. Breitho1z, Kalmar RK med
mottoet "Good Will Begins With You" i rotaryåret
1971/72 og Rolf J. Klärich, Helsinki RK med mottoet
"Take Time To Serve" i 1980/81, og nå er svensken Carl-
Wilhelm Stenhammar, Gøteborg Rotaryklubb nominert
for rotaryåret 2005-2006.
Kriteriene for medlemskap har endret seg i takt med sam-
funnsutviklingen. I starten ønsket man "White Men" som
etter hvert ble endret til "Men". Men 1. juli 1989 kom en
stor forandring. Da ble "Men" endret til "Persons", og
kvinner hadde fra den dato legal adgang til Rotary! Til
Rotary's beste!
Rotarysutvikling innen vårt nåværende distrikt.
I tiåret 1920-30 ble Skien RK stiftet (26)  I 1930-40 kom
Kristiansand (31), Tønsberg (31), Sandefjord (33),
Porsgrunn (34), Larvik (34), og Mandal (36).  I 1940 -50
Flekkefjord (47), Kragerø (47), Arendal (47), Holmestrand
(49), Horten (49), Grimstad ( 49), og Risør (49)  I tiåret
1950 -60 kom Tvedestrand (50), Notodden (50), Lillesand
(51), Vennesla (53), Nøtterøy (53), og Stokke (58) (Rjukan
ble stiftet 1954 men nedlagt 2002)  Og i 1960 -70 Lyngdal
(61), Kongsgaard (61), Sande (62), Gimsøy (62), Sem (63),
Farsund (64), Ulefoss (65), Stavern (65), Svelvik (65), Brevik
(65), Sandefjord Øst (68), Kristiansand Vest (68), og Larvik
Øst (69).  I 1970 -80 fikk vi Bø (70), Kvinesdal (72), Borre
(72), Nedenes (73), Kristiansand Øst (77), Jarlsberg (77), og
Skien Vest (79). I 1980 -90 kom bare Gr øm (87) mens vi i
tiåret 1990- 00 fikk Langesund (91), Grenland (93), og
Færder (99).  Siste klubb i distriktet kom i 2000 -
Lågendalen (00). Av de 46 klubber som er stiftet er 1 nedlagt. 
Vi venter nå på Re som ny klubb i distriktet!



Det bodde en underlig, ung advokat 
i Chicago for lenge siden. 
Underlig var han fordi han så 
at mye var "vrangt" i tiden.

Han så og forsto at mange i byen 
drev "business" med falskhet og svik. 
Han så egoismen i grelleste skjær 
og ønsket ikke vår verden slik.

Han spurte seg selv og et fåtall venner –
hva kan vi – hva vil vi – og tør?
Må vi "skitne" til yrkene våre
for å leve av det vi gjør?

Modige var de - de fire første 
deriblant en skandinav 
som mente at – " gagne andre" 
var menneskets største krav

Og siden har hjulet rullet
i stadig nyere spor –
i den enkeltes egne hverdag
og omkring vår mangfoldige jord

For oss som er del av Rotary's kjede 
av lenker i tusentall.
For oss er det riktig at mannen markeres 
som ga oss å gagne som kall.

I dag er den dagen da mannen slo stikka 
den første gangen på hjulet sitt.
Vær med oss i leken og pek ut målet 
og slå så på hjulet ditt.

Så minnes vi venner, både mannen og hjulet, 
Og Rotary – på 99-årsdagen sin
Vi vet – at når jeg gagner andre,
er den største gleden min!

(Fritt fra en Rotarysangsamling)

Rotary - 23. februar 2004- 99 år

Flott uke for våre utvekslingsstudenter i "Nesbyen Rotary Hills"!

Alle våre utenlandske utvekslingsstudenter var fra 17. –
24. januar samlet på Nesbyen for en uke fylt med flott
natur, nydelig vær, skitrening for nybegynnere og briljer-
ing av de som hadde gått på ski før. Ifølge web-siden til
Nesbyen Alpin IL har Nesbyen i dag et komplett vinter-

tilbud med skiheiser og
milevis med turløyper i
skogs- og høyfjellsterreng.
Jadah Clayton, som er fra
USA, har sendt meg en
rapport full av ros og
opplevelser:
Det var fint å være sam-

men igjen og få delt opplevelser og erfaringer med de
andre studentene siden vi sist var sammen på
Haraldvangen i august. Det var ganske høylydt på toget
til skieventyret på Nesbyen!
Søndag, som var vår første dag på ski, fikk vi prøve all
slags typer skiaktiviteter, fra langrennski, slalåmski og
trick skiing, som hun kaller det, som er kjøring på korte
slalåmski. I tillegg var det også aking og snowboard.
Bakkene rundt hyttene ble denne uken bare kalt for
Nesbyen Rotary Hill. På slutten av uken, sier Jadah’,
hadde alle fått "the hang of skiing".
I løpet av uken hadde vi grillkveld i snøen, noe de fleste
ikke hadde opplevd før. Ellers om kveldene ble det kort-
spill, dansing og masse prat ved peisen. (DYEO’en tror
nok det ble noen sene kvelder og.)

Dagen før vi skulle reise dro de fleste ut på langrennstur.
Etter lunsj, hvor vi alle var samlet, kunne vi velge om vi
skulle returnere til hyttene via en 4, 6 eller 12 km’s
løype. Alle kom vel hjem.

Jadah sier de er
veldig takknem-
lige og takker
Jan Haraldseth,
Nesbyen Rotary
klubb og de
andre frivillige
som stilte opp
og gjorde det til

en uforglemmelig uke. Som hun sier det i e-posten
med ett ord "Gorgeous".

Bjørg Karin, DYEO 2290
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Vær hilset jubilanter! for som sant er,
tiden går så altfor fort, 70 år alt unnagjort
fra 28. desember  nittenhundre og trettitre.
Godkjent offisielt, formelt på papiret
som klubb nummer trettiseks-trettifire!

Tiende klubb i Norge ble Sandefjord,
heldig med Tønsberg som fadder og mentor.                     
Og Olaf Prytz, Bjarne Gundersen,Jean B. Linaae 
tok opp tråden, idèen fra møtet i Skien
oktober trettitre, i samvær med Guvernøren
Holger Sinding-Larsen.

Deretter skjedde det fort med møter på Kong Carl
og Hotel Atlantic. Uten dramatikk, var saken avgjort
i november trettitre. Og klubben fikk sitt møtested
nettopp her på Atlantic!

Økonomisk verdenskrise utløste angst
for skipsfart og hvalfangst.
"Det store opplagsåret" 1931/32 ble katastrofal
for fangst av hval.
Hvem skulle ha trudd: neste sesong er flåten
"på bena" igjen uten bomskudd eller "miss"
på vei til Antarktis!

Et leseværelse ble brakt i havn til gavn
for sjøfolk i Cape Town,
og  Lend  a  Hand var en trend
i Sandefjord Rotaryklubb alt på den tiden
for sytti år siden!

Ingen mobiltelefon i aksjon, ingen Nintendo, 
Playstations, DVD eller video,
ikke nittini kanaler på TV, utenkelig!
Ingen PC, det var dårlig fatt med TV-spill i det hele tatt.

MEN! Denne generasjon har fostret 
mang en risikovillig person
beredt til problemløsing, nyskaping, 
tabber, nye idèer og PR,
Og som oppnår en eksplosjon
gjennom de siste sytti år.
De beste investorer og organisatorer
som med frihet, ansvar og suksess 
lærte å forholde seg nettopp til dèt!
Hvem? Jo, DU utgjør en av dem!
Med  Lend  a  Hand  – og  Humor  og  Humør!

DG Finns hilsen til jubilanten:

Sandefjord Rotaryklubb 70 år
Sandefjord Rotaryklubb fikk sitt charter 28. desember 1933.  Av
praktiske grunner ble markeringen av 70  årsjubileet utsatt til 7.
februar 2004.  Jubileet ble da markert med en storstilt jubileums-
fest i Atlantic Selskapslokaler, samme lokaler som ble benyttet i
forbindelse med stiftelsen av klubben.  I tillegg til klubbens
medlemmer m/ledsagere, var Sandefjords ordfører Bjørn Ole
Gleditsch til stede med hilsen og
gratulasjon fra byen, og

Guvernør Finn Otterstad fra distrikt 2290.  Det var også taler av fadderk-
lubbens nåværende President Odd Svang-Rasmussen, Sandefjord Inner
Wheel klubbs President Tone Lingelem og Presidenten i naboklubben
Sandefjord Øst, Torkel Hasle. 
Utnevnelsen av kulturpersonligheten Per Tveit til Paul Harris Fellow var et
høydepunkt på jubileumsfesten.  Per Tveits gjerning speiler Rotarys idealer.
Han er en fremragende komponist, utøvende musiker, humørspreder og tro-
fast venn som bygger gode relasjoner og skaper forståelse mennesker imel-
lom.  Han er villig til å gi av seg selv, rekke ut en hånd og gi av sin rike, men-
neskelige utrustning, sa jubileumsklubbens President Guttorm Vennesland. 
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Kristiansand RK gjennomfører
RYLA 2004 med 23 deltagere
fra Horten i øst til Flekkefjord i

vest i dagene 10. til 13. mars.

Vi ønsker lykke til med arrangementet som er
Rotary på sitt beste.



Ledergruppen i distrikt 2290 for 2004-2005.
Distriktets guvernør for 2004-2005, Nils-Petter Svanholm fra Gimsøy RK,  samlet led-
ergruppen sin 23. og 24. januar på Korvetten i Porsgrunn. Svanholm er den første som
har samlet en ledergruppen i så god tid på forhånd før den formelle overtakelsen. Til
sammen 19 personer deltok.
Mange oppgaver i tillegg til Rotary’s 100 års jubileum
Det er mange oppgaver som skal både forberedes og løses i en guvernørperiode. I tillegg
til alt som er programfestet får også neste års guvernør en stor oppgave med markerin-
gen av Rotary’s 100 års jubileum.

Under møtet delte de tidligere guvernørene sine erfaringer med gruppen, hva som ble gjennomført , hva som
er begynt på og de tingene som ikke ble fullført.
Både gruppearbeid og diskusjonen etterpå ga mange nye impulser både til guvernøren og gruppen.
Medlemsverving var et punkt som gikk igjen. Ønsket er at det skapes et miljø som tiltrekker nye yngre medlem-
mer og når det gjelder kvinnelige medlemmer er det fortsatt klubber som diskuterer om de skal få være med!
Også kunnskapen om Rotary bør forbedres, de forskjellige komiteene må synliggjøre hva de gjør. Mål for de
fire "avenyene" ble gjennomgått og distriktsrådets arbeidsoppgaver drøftet.
Av andre ting som var oppe var PETS-samlingene, ungdomsutveksllng, distriktssamlingene og distriktskon-
feransen i Skien 3.– 5. september.
"Dette var eksperiment som jeg hadde store forventninger til. Jeg har søkt informasjon og  tappet dere for den
kunnskapen dere sitter inne med. Det er mange ting jeg vil få nytte av og mye jeg selv ikke ville ha tenkt på"
sa Nils-Petter Svanholm og takket hjertelig for gruppens engasjement..

Deltakere på ledersamlingen. Stående fra venstre: Egil Omdal, Jan W.  Wesenberg, Nils-Petter Svanholm, Hermod H.
Monsen, Per Magne Berget, Kirsten Svanholm, Ørjan Didriksen,  Finn Otterstad, Ole Devold. 
Sittende rundt bordet, fra venstre.: Guttorm Liebe, Atle Sandberg, John Namløs,  Christian Offenberg, Nenette Wesenberg,
Edrund Olaisen, Øystein Køhn,  Gunnar Kjellsen,  Ivar Hauler Halvorsen .
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DGE Nils-Petter Svanholm minner om tid og sted for PETS og Samling 2004 
Distriktssamlingen er en unik mulighet til å bli oppdatert i alt som angår ROTARY. Spesielt nyere medlemmer
vil ha et ekstra stort utbytte av den informasjon og meningsutveksling som finner sted på en distriktssamling.
For å stimulere til størst mulig klubbdeltakelse betales deltakeravgift kun av de obligatoriske deltakerne (2 stykker). 
De øvrige betaler kun for lunsjen (kr.200). Vi starter kl. 0925 og skal være ferdig kl. 1600. Alle kommer hjem til 
lørdagskvelden og har hatt en utbytterik dag. MELD DEG PÅ.

Arendal: Skien: 
PETS 05.03 og Samling 06.03 PETS 12.03 og Samling 13.03 

Arrangør Nedenes RK 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 

 Januar
Klubb Antall %

  Arendal 52 75
  Borre 26 79,5
  Brevik 51 51
  Bø 24 75
  Farsund 53 54
  Flekkefjord 65 68
  Færder 43 72,1
  Gimsøy 48 50,3
  Grenland 30 48
  Grimstad 52 81
  Grøm 41 46
  Holmestrand 53 63
  Horten 46 54,7
  Jarlsberg 56 68
  Kongsgaard 50 64
  Kragerø 42 63
  Kristiansand 74 65
  Kristiansand Vest 46 58
  Kristiansand Øst 41 53
  Kvinesdal 17 67
  Langesund 31 60
  Larvik 60 66,1
  Larvik Øst 44 63
  Lillesand 40 52,5
  Lyngdal 33 55,5
  Lågendalen 24 81,9
  Mandal 71 69
  Nedenes 44 65
  Notodden 48 60,3
  Nøtterøy 69 73
  Porsgrunn 69 92,8
  Risør 53 53,8
  Sande 38 62
  Sandefjord 55 72
  Sandefjord Øst 69 65,8
  Sem 54 70
  Skien 59 62,4
  Skien Vest 30 63,3
  Stavern 37 58,4
  Stokke 58 68
  Svelvik 41 73,3
  Tvedestrand 32 70
  Tønsberg 72 71,2
  Ulefoss 33 63,2
  Vennesla 28 81
  Gj.snitt 2290 46,7 65,4
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Frammøte i januar:Tar du livet som det faller
går du gjennom livets haller
alltid i din beste alder

Vi gratulerer i februar: 
99 år 23.02 Rotary International
80 år 10.02 Ragnar Skodvin, Gimsøy

75 år 10.02 Otto Bronebakk, Vennesla 
10.02 Bjarne Holhjem, Sandefjord Øst 
21.02 Kåre Næss, Larvik
28.02 Christian Aas, Porsgrunn 

70 år 07.02 Magnus Bentzen, Nøtterøy 
07.02 Øistein Jarandsen, Kragerø 
10.02 Knut Mello, Nøtterøy
15.02 Odd Hein Aase, Bø
16.02 Odd Swang-Rasmussen. Tønsberg 
26.02 John Nils Buer, Skien
27.02 Arne Egge, Grimstad

60 år 11.02 Gunnar Kårbø, Langesund 
13.02 Terje Andersen, Holmestrand 
16.02 Inger Andersen Kise, Porsgrunn 
16.02 Martin De Ferry Kirsebom, Sem 
17.02 Målfrid Rydningen, Larvik 
19.02 John Arne Rinde, Ulefoss 
22.02 Aslak Gunnheim, Bø

50 år 04.02 Tore Gustavsen, Tvedestrand 
09.02 Ragnar Blomquist, Larvik
12.02 Roy Ramm, Stavern
19.02 Anita S. Dietrichson, Kristiansand 

40 år 02.02 Karin Farstad, Skien
22.02 Paul Guldstrand, Lågendalen


