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ver uke siden sommeren har vår Distriktsguvernør 
Svein gitt medlemmene informasjon om aktiviteter 
og status i distrikt 2290. Mens ukebrevene er ment 

å gi korte kommentarer og således representere en hurtig 
oppdatering, er dette kvartalsbrevet tiltenkt å gi en noe 
bredere dekning av distriktets aktiviteter.  
 
For distriktet som helhet er vel Distriktskonferansen årets 
viktigste begivenhet. Med Notodden Rotary klubb som 
vertskap ble Distriktskonferansen gjennomført på Bolkesjø 
første helgen i september. At arrangørklubbens president 
lengre bak i dette kvartalsbrevet betegner konferansen som 
vellykket er hyggelig – spesielt for arrangementskomiteen – 
men resultatmålet for en slik konferanse kan vel variere 
avhengig av ståsted. Først og fremst skal konferansen være 
et samlingspunkt for distriktets ledere og medlemmer, 
under rammen av formelle, kulturelle og relasjonelle 
aktiviteter. Det var under deltakelse på min første 
Distriktskonferanse jeg virkelig oppdaget Rotay’s mangfold 
og omfang. Et annet mål på en vellykket konferanse er 
arrangørklubbens aktiviteter i forbindelse med planlegging 
og gjennomføringen av Distriktskonferansen. Det er 
hyggelig å kunne rapportere om at et stort antall 
medlemmer ble engasjert i ulike faser og gjøremål i 
forbindelse med dette, og at dette har bidratt til å gi 
medlemmene gleden av å arbeide sammen og se 
sluttresultatet av arbeidet.  
 
For medlemmene i klubben til årets Distriktsguvernør kan 
det ellers bli lite å se til Svein. Vi forstår av hans svært 
aktive besøksprogram rundt om i distriktets klubber at 
vervet er lite forenlig med et aktivt engasjement i 
moderklubben. Det er jo heller ikke «bare» å reise på 
besøk. Planleggingen av året starter mye tidligere, 
opplæring, samlinger og planer fra alle klubbene skal 
samles inn, tilbakemeldinger skal gis, og det skal 
rapporteres videre i organisasjonen. Eneste mulighet for å 
rekke over alle sakene og klubbene er å holde høyt tempo. 
Usagt hva tempo eller fart har vært – det er vel mer et 
uttrykk for allsidigheten til årets Distriktsguvernør – men 
det er noen som har fått besøk av en DG på motorsykkel. 
Det er vel det som heter å beholde gutten i seg. 
 
Mens vinteren er i ferd med å bre seg utover landet er 
klubbene opptatt med gjennomføring av sine programmer. 
Redaksjonen vil svært gjerne høre fra klubbene om hvilke 
aktiviteter de brenner for, og hvilke planer de har for 
kommende møter. Å spre gode ideer og praksis mellom 
distriktets klubber er et ambisiøst mål for dette 
kvartalsbrevet. Vi formidler bilder og tekst. Redaksjonen 
ønsker leserne en hyggelig mørketid.  
 
Redaktøren 

 
 
Guvernørskifte 2006 
 

vert år kommer nye folk inn i ledelsen i Rotary. 
Dette gjelder alle nivå, med et nytt sett presidenter i 
alle klubber over hele verden, ca 530 nye 

Guvernører, og vi får også en ny person helt på toppen, som 
RI-president. 
  
Disse skiftene finner sted ved inngangen til et nytt Rotary-
år, altså i månedsskiftet juni – juli. Guvernørskiftet 2006 
fant sted i Mandal i regi av IPDG Egil Omdals klubb, 
Mandal RK, og datoen var 28. juni.  
 
Vi var velsignet med strålende sommervær, og det ble en 
virkelig flott og verdig markering på vakre Risøbank, 
(interessante opplysninger om dette vakre og spesielle 
stedet på: 
http://internett.mandal.ddv.no/document.aspx?uid=543&titl
e=Byhistorie  ). 
 

 

 
DG Svein Aanestad (til venstre) og IDGP Egil 
Omdal. 

 
 
Før selve guvernørskiftet ble det holdt Distriktsrådsmøte 
hjemme hos Egil og Ellisif i Søgne. Sistnevnte driver en hel 
del med gaiding, og det ble anledning til å dra nytte av 
hennes kunnskaper og gaidegenskaper med omvisning i 
meget vakre og spesielle Søgne Gamle Kirke. Her var 
Peder Bjørnson, far til Bjørnstjerne, prest i sin tid, og 
dikteren tilbrakte mye tid i Søgne. Vi fikk også anledning 
til å besøke prestegården, som nå fungerer som kultursenter 
(http://www.sgp.no/default.asp?mkat=55 ). 
 
Hilsen Svein 

H H

http://internett.mandal.ddv.no/document.aspx?uid=543&title=Byhistorie
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Klubbesøkene 
  

nntrykk etter at nesten 30 klubber av distriktets total på 
46, er besøkt er en nesten utrolig gjestfrihet. De fleste 
klubber gjør noe ekstra ut av at Guvernøren skal 

komme på besøk. Det blir gjerne litt mer festivitas enn et 
vanlig klubbmøte, og følgelig mange gode måltider. Det 
kan bli en utfordring å holde vekta. En ekstra bonus: i 
enkelte klubber er det gamle venner, kolleger og til og med 
kullkamerater blant medlemmene. Noen av disse har man 
ikke hatt kontakt med på lang tid. Så kommer hyggelige 
henvendelser med invitasjon og tilbud om overnatting i 
forbindelse med klubbesøket. På det viset oppnår man å 
fornye og gjenoppfriske vennskapet, noe som oppleves som 
utrolig fint.  
 
 

 

Skalldyraften i Grøm RK, med president Ivar Vatne 
mellom guvernørparet Anne-Grethe og Svein. 

 
 
Flere uker med besøk av opptil fire klubber kan bli noe av 
en utholdenhetstest, særlig om man også velger å bruke en 
del tid og energi på rapporteringen tilbake til klubbene 
 
Formøtene med presidenter og styre/komitéledere er svært 
givende og interessante. Man møter i all hovedsak 
motiverte og engasjerte personer som har sin klubbs ve og 
vel øverst på dagsordenen. Ingen klubber er like, og man 
kan være opptatt av forskjellige ting. Men noen emner og 
problemstillinger som går igjen: 
 

o Klubbens ”indre liv” 
Kameratskap, trivsel og samhold 

 
o Medlemskapsutvikling 

Flere yngre medlemmer 
Flere kvinner 
Medlemmer med ulik etnisk bakgrunn 
Gjøre klubben attraktiv 

 
o Frammøte 

Gode og aktuelle møteprogram 
Engasjerte medlemmer 

 
 
 

o Synliggjøring 
Hvordan profilere Rotary i lokalsamfunnet? 

 

o Etikk og moral, 
Spesielt i yrkeslivet. 
Gjensidig respekt 
 

o Prosjekter 
(lokale og internasjonale), 
noe man kan samles om og gjøre sammen 

 

o Omorganisering og modernisering 
Innføring av ny organisasjonsplan på klubbnivå, 
CLP (Club Leadership Plan) 

 

Det er mye som konkurrerer om medlemmenes tid og 
engasjement. Derfor er vel kanskje den aller største 
utfordringen å gjøre organisasjonen, og ikke minst de 
enkelte klubber, attraktive og interessante. 

Jeg tror følgende er avgjørende for om vi skal lykkes: 
følelsen av at den tiden og energien man bruker på Rotary 
er umaken verdt, må være til stede! Er den ikke det, vil 
dagens travle mennesker gjerne se seg om etter andre 
alternativer.  

Svein 

 
 
Distriktskonferansen 2006 på Bolkesjø 
 

rets distriktskonferanse ble arrangert på Bolkesjø 
Hotell som er omgitt av Telemarks vakre fjell. 
Hotellet som ligger vel en mil nord for Notodden by, 

egnet seg godt for en konferanse med nærmere 200 
deltagere. 
 
 

 

RI-presidentens representant, Sir Andy Chande. 
 
 

I 

Å
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Motto for konferansen DET HANDLER OM 
MENNESKER var lånt fra Thorvald Stoltenbergs foredrag. 
Han holdt et glimrende foredrag som tente mange og sa 
bl.a.: «Hjelp de som lider nød i verden, ikke bare for å være 
snill, men også fordi det styrker vår trygghet og begrenser 
konflikter og krig». Tidligere guvernør (PDG) Edrund 
Olaisen gledet oss, som vanlig, med sitt foredrag. Hun sa 
bl.a. ”Fordi vi har det så bra, er det en selvfølge at vi går ut 
i verden og hjelper.” RI-presidentens representant, Sir Andy 
Chande fra Tanzania gjorde inntrykk på forsamlingen med 
impulser fra den store verden. 
 
Årsmøtet ble avviklet søndag på en profesjonell måte under 
ledelse av Gunnar Bergskås, som også hadde hovedansvar 
for hele konferansen. Distriktskonferansene skal fremme 
Rotarys program. På Bolkesjøkonferansen ble vi derfor 
oppfordret til å satse på bl.a. studentutveksling, 
medlemsverving, PR og Rotary Foundation. 
 
Konferansens kulturinnslag ble tatt hånd om av lokale 
Telemarks-kunstnere.  Operasangerinne Camilla Jonstang 
og pianist Torgeir Fossli, begge bosatt i Notodden, åpnet 
konferansen. Knut Buen fra Tuddal formidlet tradisjonell 
Telemarks-kultur i ord og toner fra hardigfela. Sigmund 
Groven, en av verdens beste på munnspill, født og oppvokst 
i Heddal, imponerte oss under festmiddagen med sin varme 
og følsomme håndtering av sitt lille musikkinstrument. 
Den tradisjonelle ledsagerturen ble arrangert med buss til 
Heddal Stavkyrkje, Telemarksgalleriet med Astrup-
utstilling samt en rundtur i byen. 
 
 

 

Representanter for arrangørene. 
 
 
Vi reiste hjem fra en vellykket konferanse hvor vi opplevde 
et åpent og trivelig fellesskap med andre klubber og 
Rotaryanere. Mange nye kontakter ble etablert. 
 
Tor J. Landsverk 
President Notodden Rotary klubb 
 
 
Rotarianer, livsfilosof og dikter 
 

a jeg besøkte Stavern RK, møtte jeg igjen en 
person jeg husker fra mine aller tidligste år i 
Rotary, helt tilbake på 1970-tallet.  

 
Han var gjerne å treffe på Distriktskonferanser og andre 
aktiviteter i Rotary-regi, og jeg hadde alltid stort utbytte av 
å snakke med ham. Han hadde gode råd å komme med, ikke 
bare om Rotary, men om livet rent generelt.  
 
Det var som sagt hyggelig å treffe ham, og det var også fint 
å oppleve at han fikk åpne møtet i klubben sin med å lese et 
dikt fra en av sine diktsamlinger. Og det hører med til 
historien, at han, før vi skiltes, forærte meg boken, med 
dedikasjon!  
 
Mannen jeg snakker om er den helstøpte rotarianer og 
gentleman Otto Authén. Snøen laver i øyeblikket ned 
utenfor mitt vindu og da synes jeg det kan passe med 
følgende dikt fra samlingen ”Lys natt”: 
 

Spor i snø 
 
Nyfallen snø i et uberørt landskap. 
Den venter på dine fotefar, 
men du nøler, - hvorfor? 
Er den skinnende flaten 
som fremtiden i ditt liv, - 
lokkende ukjent 
og skremmende på samme tid? 
 
Når dine neste steg  er tatt 
er dine spor i snøen og livet 
alt en del av det som var, 
og din fremtid snevret inn. 
Derfor kvier du deg kanskje 
før du bryter snøens flate. 
 
Bare et barn i lutter glede 
kaster seg i snøens favn. 
Hele livet er dets fremtid,- 
 spor i snø, - en nuets glede  
Svein 

 
 

Thor A. Didriksen på Distriktskonferansen om å 
være ung i Rotary. 
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Ansvarlig redaktør: Ivar Brynhildsvoll. E-post: ivar@logicon.no 
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