
Ja, april er instituert som Rotarys tidsskriftmåned. Og Rotary har allerede
fra 1911/12 hatt eget tidsskrift, The National Rotarian som to år senere
ble endret til The Rotarian, som fremdeles utgis og distribueres over hele
verden. The Rotarian er egentlig obligatorisk for alle Rotarianere, men
etter hvert blir det nå utgitt tidsskrifter mer tilpasset aktuelle geografiske
områder. Derfor har vi vårt eget Rotary Norden  som nå dekker Norge,
Finland, Sverige, Danmark og Island. Men betingelsen for at dette
tidsskriftet kan erstatte The Rotarian som det obligatoriske
Rotaryorgan i Norden er at bladet redigeres i henhold til god jour-
nalistisk skikk og belyser den internasjonale Rotarybevegelsen ut fra
nordiske vurderinger! 
Hvert nummer må således inneholde obligatorisk artikkelmateriale fra 
The Rotarian, normalt samlet på sidene 6 og 7. 
Hvert Rotarydistrikt er videre forutsatt å gi ut  månedsbrev til distriktets klubber/medlemmer, og klubbene
er også oppmuntret til å gi ut eget ukebrev eller månedsbrev. 
Og så er spørsmålet: Hvem leser? Hva leses? Spesielt fra denne redaktør: Hvilke informasjoner/temaer
ønskes? Reaksjoner! 
Redaksjonen vil denne gang spesielt berømme Holmestrand RK med månedsbrevene  03 og 04/2004!
Utrolig interessante og leseverdige produkter! 

Tidsskriftmåneden, april 

Nr. 10. april 2004
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SERVICE ABOVE SELF

Nytt fra Bø Rotaryklubb
Rotary møte 16 februar ble holdt hjemme 
hos presidenten i anledning hans 70 års dag.
Våre 2 æresmedlemmer fikk ved denne anledning
overrakt sine synlige bevis på sin status. Til venstre
oberstløytnant Torbjørn G. Prestholdt, i midten
jubilanten, til høyre pensj. distriktsveterinær
Gunleiv Sæland.

Nytt medlem i Bø RK (nr. 26). Kommunalsjef Hans Olav Sauar. (til høyre)



Lørdag 13. mars til søndag 14. mars holdt D29 sitt
Distriktsårsmøte på Farsund Fjord Hotell.
Tilstede var blandt andre District Governor Finn
Otterstad fra Rotary District 2290 og Rådspresident Ann
Kvist Walter. Distriktsguvenøren holdt et fantastisk
hilsningsinnlegg på rim, som viste at han hadde solide
kunnskaper om Inner Wheel.
DG Finn uttrykker i takkebrev respekt for IWs engasje-
menter med gjennomføring av ungdomsweekend,
Handicampstøtte, SOS-prosjekt i Murmansk, innkjøp av
narkotikahunder og flere samfunnsnyttige tiltak,
aktiviteter til støtte for Lend a Hand i nærmiljøet og inter-
nasjonalt, - Dette var en opplevelse av initiativ og aktivt
arbeid for Vennskap, Hjelpsomhet og Forståelse sier
guvernøren som inviterer til fortsatt god kontakt mellom
IW og RI på distriktsplan. 

Som et apropos til kontakt til IW sakser vi fra 
Holmestrands månedsbrev for april, tidsskrifts-
måneden, følgende dikt av Per A. Prydz: 

Når jentene er størst..

Vi går på klassetrinnet der jentene er størst, 
vi rekker dem til haken og de er best og først. 
De fleste har fått pupper og sminker seg på do, 
mens vi har pipestemmer og trettisju i sko. 
Vi henger liksom etter i alt de skal ha gjort, 
og denger oss i slåsskamp og løper kjempefort. 
De danser og de kliner og tenker romantikk, 
mens vi vil spille fotball og gjøre skateboard trick. 
De sier vi er teite  og ikke skjønner no, 
men gutter skjønner masse med trettisju i sko. 
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Årsmøte i Inner Wheel D - 29

Fra venstre: Distriktspresident i D29 Bente Van der
Hagen, District Govenor Finn Otterstad, Rådspresident
Ann Kvist Walter.

Inner Wheel og Lovrådet. 
Lovrådet, som møter hvert tredje år, har foreslått
følgende RESOLUTION 04-135 for møtet 13
18 juni 2004: 

This resolution requests the RI Board to
consider Inner Wheel as a valuable part-
ner of  RI 

(Noen sier endelig - etter 80  års  - virksomhet med
Rotarys idealer og prinsipper som forbilde!) 

DGE Nils-Petter Svanholm nærmer seg! 
I e-mail av 21 mars takker DGE arrangørene av årets PETS og Distriktssamlinger,
Nedenes RK og Gimsøy RK  med hjelpere for solid innsats. Gjennomføringen var
vellykket med 50 deltakere på PETS og samlingen i Arendal og  40 PETS-
deltakere og 100 deltakere på samlingen i Skien. DGE fremhever at dette er en av
få anledninger Rotarianere har for å bli oppdatert og informert om Rotary, og vil
treffe tiltak for å øke klubbenes oppmerksomhet på dette, ved at de etablerer neste
års styre i tide, og sørger for at komitelederne (og nye medlemmer) blir gitt anled-
ning til å delta, noe han vil ta opp under klubb-besøkene. 

Nils-Petter lader for tiden opp til full innsats for Distriktet (og Celebrate Rotary)_i solrike Sør-Afrika! 
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Dette er noe vi forteller vår nye
studenter som reiser ut til høsten.
20. mars var det samling på Hotell
Vic i Porsgrunn for studentene
med foreldre.
Totalt er det 23 studenter som reis-
er ut fra Norge i regi av Rotary. Fra
vårt distrikt reiser åtte. Fortsatt er
det jentene som dominerer: syv av
de åtte er jenter. USA er det lan-
det de fleste ønsker å reise til, hele
fem skal dit. Ellers er det Syd-
Amerika med Brasil, Ecuador og
Mexico som står på ønskelisten.

Det er ikke bare studentene som skal forberede
seg, også foreldre, vertsfamilier og rådgivere blir
invitert til samlingen. Vi inviterer også utvek-
slingsstudenter som er i Norge og noen av dem
som har vært utvekslingsstudenter. Hele 34
deltakere møtte opp.
De blir informert om hva Rotary står for, de blir
oppfordret til gode kunnskaper om Norge, om
distriktet, hvordan vertsfamiliene og rådgiverne i
det landet de skal til fungerer. Mye informasjon
på kort tid,  men et grunnlag som de får
muligheten til å arbeide med frem til de reiser.

På dette bildet er de som skal reise ut, noen av våre utvekslingsstudenter som er i Norge nå og tre av våre
tidligere utvekslingsstudenter.
Det var en god stemning under lunsjen og mange spørsmål ble stilt til de ”erfarne” utvekslingsstudentene.

Bjørg Karin/DYEO 2290

Vær deg selv, vis en positiv holdning og vær åpen i forhold til dine verts-
familier og rådgiver.

Her er de spente studentene: Fra venstre Heidi Meihack Engen, USA (Kristiansand RK), Ingun
Hovland, Mexico (Sem RK),  Charlotte Beckmann, Brasil (Stokke RK), Norunn Otterstrøm,
Ecuador (Jarlsberg RK), Elisabeth Kjær, USA (Horten RK), Fredrik Skogsøy, USA (Mandal
RK), Marita Nordgaard, USA (Skien RK), Aase Fredrikke Ledang, USA (Kristiansand RK).

Group Study Exchange
Utveksling gjennomføres med "inbound" fra District
1150 Wales/UK til D2290 i mai/juni 2004.  GSE-
teamet består av teamleder og 4 deltagere som
ankommer Torp fredag 14. mai, kl 16.05.
Teamet starter oppholdet i Lågendalen med fortset-
telse i Arendal, Kristiansand, Langesund og Borre
Rotaryklubber. 
Hjemreisen skjer fra Torp fredag 18. juni 2004.
Vårt GSE-team har "outbound" til  Wales/UK 
september/oktober 2004. 
Forslag til deltagere (alder 25-40 år) og spørsmål om
uttak av teamleder rettes til leder GSE Børre
Nilssen, epost  borre.nilssen@hydro.com Telefon
mobil  913 10 315          

HANDICAMP
Det er ca 120 søkere i år fordelt på 22 land. Vi
har plass til  ca 85 deltagere, pluss ledere og
utvekslingsstudenter. Det betyr altså at vi har
måttet sette ca 35 stykker på venteliste eller gi
beskjed om at de ikke får plass. Det er ikke så
trivelig, men det hører med.
Det ser ut til å bli 12-14 deltagere fra Norge,

med ganske bra geografisk fordeling fra
Farsund i syd til Mo i Rana i nord.

Hilsen Gunnar Eigeland
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Nytt fra Norsk Rotaryforum

I denne terrortid henleder vi til Otto Auténs dikt

VENNSKAP
Hva er vel vennskap om ikke a føle 
Den stille, varme glede over andres nærhet 
i din egen tankeflukt? 
Om det ikke er a treffes etter milevise ferder
gjennom tid og rom og fortsatt like den du ser igjen?

Hva er vel vennskap om det ikke er i ungdoms år 
Å rope høyt i lystig lag og bare være glad fordi 
du er iblandt dem ? 
Om det ikke er å gi av deg selv til andre 
og dele sorg og gleder uten noen krav igjen? 

Hva er vel vennskap om det ikke er å ta 
Den andre som han er, som han tar deg 
med dine feil og mangler? 
Om det ikke er å være deg selv i trygg forvissing 
at du er venn blant venner, den ene i de alle, 
og alle i den ene ? 

Fra møte i Norsk Rotaryforum 24 mars sakser vi at
det arbeides med en ordning for å gjøre personlige
gaver på inntil 6000 kr. til Rotaryformål skattefrie. 

Videre satses det på 
Oppslutning om RIs arrangementer 
I forbindelse med at CONVENTION 2006 skal
arrangeres i København/ Malmø utarbeides nå et
norsk opplegg for pre- og post- conventionprogram
av egen arbeidsgruppe hvor Assisterende Guvernør
Hermod  H. Monsen representerer D 2290. Formålet
er å lage en fremdriftsplan som kan være realistisk for
arrangøren, våre egne ledd og de som skal delta. 

Under samme møte ble det referert en redegjørelse fra
Oddmund Wallevik for status for 
Poliofondet 
og viste distriktsvis oversikt. Vårt distrikt vil, når de
siste 3 klubbenes innbetaling er registrert, komme
opp i totalt $143.014, eller $70,20 pr. medlem
Oddmund oppfordrer imidlertid om fortsatt oppføl-
gning av POLIO-programmet 

På den andre siden, mottakersiden!! 
For mange virker slik pengeinnsamling masete! Det er
derfor interessant å se hvilken innsats som gjøres av mot-
takere for at gavene skal komme formålet til gode. Fra

Polio Plus-brosjyren Feel the Pulse i Distrikt 3060 for
1995-96 sier DG Thackar: Distriktet har arbeidet som
en familie med IW-medlemmer, Rotaractere og
Interactere. Det er dette familiekonseptet som har ført til
suksess. 
Og hva har Distriktet oppnådd med helhjertet innsats
fra alle distriktets 54 klubber? 
Det er 30.137.918 mennesker innenfor
D3060geografiske område. Av disse er 2.444.968 under
3 år. Det ble vaksinert 2.452.212 pr.091294, og
2.431.642 200195, det vil si nesten 100% begge
ganger. Det deltok 4344 frivillige med 491 biler. I
desember var det etablert 3510 boder, og i januar året
etter 4117 boder for gjennomføring av vaksinasjonene.
Betydelig fantasi og innsats har vært utvist fra klubbenes
side over lengre tid for å bevisstgjøre befolkningen på
programmet.  I India er derfor Polio Plus et Service
above Self-program som engasjerer medlemmene i
klubben, klubbene innen distriktet, og Rotarianerne
innen samfunnet på en enestående måte. Det er godt å
vite at vi  bidrar til at dette er mulig. Og ikke minst at
Polio som folkesykdom er i ferd med å utryddes, ikke
minst takket være den innsats våre rotarykamerater i de
utsatte områder yter!  
De tar utfordringen: Lend a Hand!

Distriktsguvernørens rapport til RI angående 

PRESIDENTIAL CITATION 
CERTIFICATION FORM

Please find attached Presidential Citation

Certification Form from District 2290.

25 of 45 clubs have filled in the form. 

The Family of Rotary is MANDA TORY and

has been established in the clubs and a commit-

tee at the district level.

The 25 Rotary clubs are:

Rotary Club of Arendal, Borre, Brevik, Færder,

Gimsøy, Grenland, Grimstad, Kragerø,

Kristiansand, Kristiansand Øst, Kvinesdal,

Langesund, Larvik Øst, Lyngdal, Lågendalen,

Mandal, Nedenes, Nøtterøy, Porsgrunn, Skien,

Stokke, Sandefjord, Sem, Svelvik, Tvedestrand

and Tønsberg.



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 

 
Klubb Antall %

  Arendal 51 65
  Borre 29 75,5
  Brevik 51 41
  Bø 26 73,5
  Farsund 53 51
  Flekkefjord 65 53
  Færder 46 57
  Gimsøy 49 52,9
  Grenland 30 45
  Grimstad 52 66
  Grøm 41 44
  Holmestrand 53 56,5
  Horten 46 61,3
  Jarlsberg 56 57
  Kongsgaard 51 52,9
  Kragerø 42 51,5
  Kristiansand 74 50
  Kristiansand Vest 45 55
  Kristiansand Øst 42 52,8
  Kvinesdal 17 54
  Langesund 31 63
  Larvik 60 56,5
  Larvik Øst 44 37
  Lillesand 39 53
  Lyngdal 33 56
  Lågendalen 25 65,6
  Mandal 74 66
  Nedenes 44 42
  Notodden 48 63,1
  Nøtterøy 69 60
  Porsgrunn 69 54
  Risør 53 48,4
  Sande 38 68
  Sandefjord 62 58,6
  Sandefjord Øst 71 58,6
  Sem 52 54
  Skien 59 63
  Skien Vest 29 58,6
  Stavern 37 59,9
  Stokke 58 57
  Svelvik 41 72,7
  Tvedestrand 34 70
  Tønsberg 71 59,6
  Ulefoss 33 58,4
  Vennesla 28 73

  Gj.snitt 2290 47,1 57,1

5

Frammøte i mars:
Vi gratulerer i april: 
80 år 

03.04 Einar Torbjørnsen, Brevik
19.04 Haakon Askildsen, Kongsgaard

75 år
11.04 Olav Trøim, Sandefjord Øst 
19.04 Gunnar Berseth, Stavern 
19.04 Hans Børing, Jarlsberg 
22 04 Per Bugge, Horten 
23 04 Leif Løvstad, Brevik 

70 år 
14.04 Helge Skollevoll, Farsund  
16.04 Jan Asplin, Borre 

60 år
01.04 Arne Hjulstad, Kristiansand 
10.04 Inger Johanne Firing, Lågendalen 
11.04 Atle Sandberg, Sandefjord 
13.04 Just Ebbesen, Sem 
13.04 Jan Edvard Ilebrekke, Skien 
18.04 Per Engeseth, Tønsberg 
23.04 Reidar R. Solberg, Gimsøy 
25.04 Finn Evensen, Skien Vest 
29.04 Svein Arild Fink, Flekkefjord 

50 år
05.04 Torill Aas, Færder 
08.04 Erling A. Løyning, Kongsgaard 
15.04 Rolf Gustavsen, Holmestrand 
21.04 Harald Langangen, Grenland 
28.04 Randi Haukom, Kristiansand 
29.04 Vibeke Antoinette Mohr, Skien Vest 
29.03 Knut Holter, Tønsberg 


