
Med en måned igjen til 1. juli er det tid for avslutning av
arbeidet i inneværende Rotaryår.

For klubber som står til rest med fondsbidrag til The Rotary 
Foundation må betaling skje i god tid før 30. juni, skal 
beløpet godskrives Rotaryåret 2003-2004.
Frem til Presidentskiftet forberedes et nytt Rotaryår  
med CELEBRATE ROTARY  som tema. 
Sentralt står klubbenes jubileumsprosjekt. 

I Rotary International er Arendal Rotaryklubb registrert med sitt prosjekt. Frem til 30. juni 
2004 kan informasjon om eget klubbprosjekt sendes:
http://www.rotary.org/centennial/cent_proj.html  ( underliggende bindestrek_mellom cent og proj.)

Rapportering av fremdrift i jubileumsprosjektet er ikke aktuelt, men RI oppfordrer til å sende digitale
fotografier av virksomhet tilknyttet prosjektene til:
programs@rotaryintl.org 

Fotografens navn, adresse og telefonnr. må følge med. Fotografiene vil bli nyttet
under 2005 Rorary International Convention. 
Ytterligere opplysninger ved  DGE Nils-Petter Svanholm:
np@cannon-hygiene.no 

Til  lykke med  avsluttende arbeid og  forberedelsene for CELEBRATE ROTARY!

Finn.

Innspurt på Rotaryåret 2003-2004

Nr. 11. mai 2004
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SERVICE ABOVE SELF

Governor-nominee - Svein Aanestad
Ved utløpet av protestfristen forelå det bare positive uttalelser om
nominering av Svein Aanestad som Distriktsguvernør 2006-2007.
Svein er Rotarianer fra 1975. Han var president i Notodden Rotaryklubb
1988-89, og har hatt flere tillitsverv i klubben. Sammen med sin kone,
Anne-Grethe har han en rekke ganger deltatt i RI Volunteer  Assignment
som tannlege, senest i 2003.
Svein Aanestad introduseres og velges som DGN under
Distriktskonferansen 3-5 september 2004.
D2290 ønsker Svein og Grethe velkommen til guvernørverv i 2006-2007.

Finn.



Nominert RI President, svenske Carl-Wilhelm Stenhammar overrakte statsråd
Hilde Frafjord Johnson
Polio Eradication Champion Award under møtet i Ekeberg Rotaryklubb tirsdag 20
april 2004. 
Stenhammar uttrykte det slik: "Som skandinav, rotarianer og halvt nordmann er jeg
stolt av at norske myndigheter har gitt en så aktiv støtte til arbeidet for utryddelse
av polio på verdensbasis. Nå som både polioutryddelse og Rotarys 100-årsjubileum
står for døren, er det ekstra hyggelig å markere alt vi har oppnådd i dette vårt
offentlig-private samarbeid."
Statsråden takket for prisen på Regjeringens vegne og uttalte bl.a.:
"Utryddelsen av polio er en formidabel utfordring som ser ut til å la seg gjennom-
føre. Vi har nå en historisk mulighet for å stoppe spredningen av polio globalt og

Norge støtter aktivt det globale initiativ for full utryddelse av polio. Jeg kan forsikre at vi ser nødvendigheten av
en styrket global innsats for å frigjøre vår verden fra trusselen fra poliomyelitt."
Rotarys innsats for å utrydde polio begynte allerede i 1979, samme år som kopper ble utryddet og det er største
frivillige, globale helseinitiativ noen gang. I 1985 bestemte Rotary-medlemmer over hele verden seg for at alle barn
i verden skulle være vaksinert mot polio innen Rotarys 100-årsjubileum i 2005.
Rotary har siden gitt mer enn 500 millioner dollar på verdensbasis, og skaffet
ytterligere 119 millioner dollar i 2003. Norske Rotary-medlemmer har bidratt
med mer enn 2,6 millioner dollar til bekjempelse av polio. Rotarys kvinner og
menn har, foruten pengestøtte, på frivillig basis brukt tid og personlige ressurs-
er i arbeidet med å vaksinere over 2 milliarder barn i 122 land under nasjonale
vaksinasjonskampanjer.
Andre ledere som har fått overrakt Rotary-prisen Polio Eradication Champion
Award er bl.a  tidligere president i USA William Jefferson Clinton, tidligere
britisk statsminister John Major, FNs generalsekretær Kofi Annan og dronning
Beatrix Wilhelmina Armgard av Nederland.
Det globale initiativet til utryddelse av polio ledes av Verdens
Helseorganisasjon(WHO), Rotary International, de amerikanske sentrene for
sykdomskontroll og –forebygging(CDC) og FNs barnefond (UNICEF). 
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Rotary International med anerkjennelse av Regjeringen

Vi søker reiseleder og 4 deltagere til GSE-team til
Wales september/oktober 2004!
I disse dager har D2290 besøk av et GSE-team fra
Wales (UK).  Teamet starter sitt Norges- opphold i
Lågendalen 14.mai, og skal videre besøke Arendal,
Kristiansand og Langesund, før det hele avsluttes i
Åsgårdstrand (Borre) og hjemreise 18.juni.  Deltagende
klubber har sørget for faglige, sosiale  og kulturelle pro-
gram som gjør dette til en fantastisk opplevelse for de
4 teamdeltagerne.
Neste skritt i utvekslingen er nå å finne potensielle kan-
didater til vårt "outbound" GSE-team, som skal besøke
Wales i perioden 5.september til 10.oktober 2004.
Dette er en unik anledning for unge yrkesutøvere
(alder 25 – 40 år) til å få gratis studietur og opphold for
å studere sitt fag og andre interessefelt i et annet land.
Ifølge Rotarys regelverk for GSE-utveksling skal kan-

didatene være yrkesaktive av begge kjønn med krav
om yrkesutdannelse og min. 2 års praksis.  Kun ikke-
rotarianere kan delta (heller ikke nær slektning av
rotarianere).
Reise-/teamleder skal være en erfaren og reisevant
rotarianer med gode språkkunnskaper.
GSE-teamet reiser fra Sandefjord Torp søndag 5.sep-
tember kl.11.05 og returnerer dit søndag 10.oktober
kl.16.05.  Deltagerne blir invitert til å delta på distrik-
tskonferansen i Plymouth 8. – 10.oktober.
Forslag til potensielle deltagere, og søknad fra
Rotarianere som ønsker å være teamleder, rettes snarest
mulig og senest 4.juni 2004 til:

Børre Nilssen, Kjellestadbakken 2, 3960 Stathelle
Telefon jobb: 35 92 23 45 / Mobil: 913 10 315
Email:  borre.nilssen@hydro.com

Viktig melding til alle klubber i D2290:
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Fra Holmestrand RKs månedsbrev sakser vi: 

ROTARY UTE OG HJEMME
- Halvparten av alle nye Rotarymedlemmer slutter 

før 3 år er gått! 
- Rotary Foundation utbetaler rundt 500 millioner 

kroner årlig i støtte til prosjekter som iverksettes 
av de enkelte Rotaryklubber 

- Rotary har bidratt med USD 600 millioner (NOK 
4.2 milliarder) til Polio Pluss. Siden vaksineringen 
startet har over 5 millioner barn blitt spart for den 
forferdelige sykdommen som poliomylitt er. 

- Tid for å tenke på KOMITEPROTOKOLLENE 
snart. Disse skal ajourføres og overrekkes påtrop-
pende komiteformenn i juni måned. 

- Mye interessant å se på andre Rotary klubbers 
internettsider. Du finner de som regel ved å bruke 
www.klubbnavn.rotary.no <http://www.klubb
navn.rotary.no/>  eller www.rotary.no/klubbnavn 
<http://www.rotary.no/klubbnavn> . 

- DU er medlem av en sterk organisasjon som ble 
startet for snart 100 år siden og som på verdens
basis kun har 1.2 millioner medlemmer. Man 
melder seg ikke inn i Rotary  man blir anbefalt. 
Vis at DU er en ekte Rotarianer i ditt arbeide. 
Glem møteplikten! La det bli et møtebehov! 

Klubben konstaterer at deres Ugandaprosjekt ser ut til
å bli meget vellykket, og ser frem til videreføring i år
som kommer! 
Klubben røper også at den i år som i fjor sponser en
gutt og to jenter for deltakelse på sommercamp i 14
dager i forskjellige Europeiske land.  
Et godt råd fra Holmestrand: Vær snill mot folk når du
er på vei oppover. Du kommer til å treffe dem igjen når
du er på vei nedover! 

Litt om og til damene igjen! 
I gamle dager, for ikke lenge siden, sang man ved
høytidelige anledninger i Rotary til damenes pris. Etter
1. juli 1989 har jo damer blitt akseptert som personer,
og kan bli likestilte medlemmer i Rotaryklubber. Til
årets lovting er det også forslag om å godta Inner Wheel
som en verdifull partner innen Rotary International.
Men jeg faller allikevel for fristelsen til å sitere en
lovprisning som Halden RK er ansvarlig for.  -  (Slik var
det altså den gangen!) 

ROTARY  SANG TIL DAMENE
Melodi: Nu jag sjunga vil en liten sang

I vår klubb det finnes menn av alle slag, 
eller skal vi heller si av alle fag. 
Men en ting den har vi felles, helt fra Adams gamle tid: 
Kvinnen dyrker vi med kjærlighet og flid. 

Hun har klatret ned fra sin piedestall, 
hjelper mannen i hans strev og i hans kall. 
Men hun snor oss rundt sin finger, leder oss til Paradis, 
hun er herlig på så mange kjente vis! 

Men Gud nåde oss når hun er sur og kald, 
uvær følger gjerne da med tordenskrall. 
Men den sporten som vi har med å få damen søt og bli 
det er litt av livets glede får en si. 

Ja, hun kjenner nok sin store sterke makt, 
men vi mannfolk, vi har gleden av vår jakt. 
Hennes skjønnhet, hennes luner, det er nettopp hennes sjarm 
som bestandig holder mannen het og varm 

Og når dere nå er gjester her i kveld, 
her hvor mottoet er service  ei oss selv, 
vil vi takke hver en kvinne, enten pike eller viv 
for den service dere yter i vårt liv. 

Guvernøren gratulerer.

Etterlysning 
En klubb i Idaho er veldig interessert i å motta en
norsk student fra høsten 2004. Dette er en enveis-
invitasjon, d.v.s. at vi sender ut en student og vi er
ikke forpliktet til å ta i mot. Fyller studenten de
krav Rotary stiller er hun/han velkommen til å
søke snarest. Ta kontakt med Bjørg Karin Gjervik
på e-post: kagjervi@online.no 
<mailto:kagjervi@online.no>  
eller telefon 35551244 for mer informasjon. 

RIKTIG ADRESSE ER VIKTIG
Under årsmøtet for Rotary Norden 30 april ble det
vedtatt at ordningen med å returnere feiladresserte
blader blir avviklet av kostnadsmessige grunner. 
Vi minner samtidig om at det er det enkelte medlems
ansvar at Rotary har korrekt adresse, og at det er den
enkelte klubbsekretærs ansvar at medlemsregistrene
til enhver tid holdes ajour med korrekte adresser. 

Med vennlig hilsen  
Jan Spjeldnæs, Administrator Norge 

2003-04 Presidential Citation to Lend a Hand er tildelt 27 av distriktets klubber.



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@sensewave.com

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 

April
Klubb Antall %

 Arendal 51 63
 Borre 29 48
 Brevik 51 50
 Bø 26 72,5
 Farsund 53 38
 Flekkefjord 65 60
 Færder 46 52,9
 Gimsøy 50 52,9
 Grenland 30 45
 Grimstad 52 71
 Grøm 41 41
 Holmestrand 53 64
 Horten 46 58,6
 Jarlsberg 56 63
 Kongsgaard 51 57,8
 Kragerø 42 52
 Kristiansand 83 52
 Kristiansand Vest 45 59
 Kristiansand Øst 42 59,6
 Kvinesdal 17 49
 Langesund 31 44
 Larvik 60 42,7
 Larvik Øst 44 50
 Lillesand 41 50,8
 Lyngdal 33 59
 Lågendalen 25 50
 Mandal 74 72
 Nedenes 44 45
 Notodden 48 50
 Nøtterøy 69 57,4
 Porsgrunn 67 51
 Risør 53 57,7
 Sande 38 66
 Sandefjord 62 58
 Sandefjord Øst 71 48,2
 Sem 52 64
 Skien 59 62,2
 Skien Vest 31 56,7
 Stavern 37 53,6
 Stokke 58 72
 Svelvik 41 70,4
 Tvedestrand 34 65
 Tønsberg 71 56
 Ulefoss 33 55,2
 Vennesla 28 70

 Gj.snitt 2290 47,4 56,6
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Frammøte i april:
Vi gratulerer i mai: 
80 år 18.05 Hans Anton Bøe, Nøtterø 

75 år 20.05 Bjarne Nilsen, Flekkefjord 
22.05 Hans Christiansen, Mandal 
31.05 Olav Graver, Svelvik 

70 år 01.05 Chrisopher Kløcker, Nedenes 
02.05 Hans Fleischer, Kongsgaard 
02.05 Eivind Spetalen, Sandefjord 
26.05 Kristoffer Hesthag, Bø 
28.05 Jens Leegaard, Farsund 

60 år 01.05 Alf Steinar Kjærås, Tønsberg 
01.05 Trond Røsholt, Lågendalen 
02.05 Gro Føyn Bjørnstad, Stokke 
07.05 Fred Sæther, Kristiansand 
09.05 Bernt Lasse Berggreen, Sandefjord 
13.05 Yngve Stålstrøm, Horten 
19.05 Tov-Egil Skjelsbek, Svelvik 
29.05 Oddbjørn Aardalen, Vennesla 
31.05 Lars Gunnar Andersen, Kristiansand

50 år 01.05 Stein Grytten, Mandal 
20.05 Kjell Ekmann, Grenland 
26.05 Jørg Jebsen, Svelvik 

40 år ??.05 Rolf Hamran, Grimstad 


