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alenderen viser allerede 2007 og Rotaryåret er vel 
halvveis. Klubbaktivitetene i distrikt 2290 er i full 
gang under ledelse av årets presidenter og 

programkomiteer. Samtidig holder neste års valgte ledere 
på med forberedelser til sine år. Denne samtidige 
vekslingen mellom NÅ og FREMTID er typisk for Rotary, 
og en nødvendig forutsetning for å ivareta kontinuiteten i en 
frivillig organisasjon med høye ambisjoner.  
 
Programmessig befinner distriktet seg midt mellom 
presidenttreffet i Arendal og PETS i mars.  I disse dager går 
invitasjonen til RYLA ut, og klubbene anmodes om å 
rekruttere egnede kandidater i sine nærområder. Årets 
arrangement går av stabelen på Vindfjelltunet 21. til 24 
mars i regi av Sandfjord Øst Rotaryklubb og Sandfjord 
Rotaryklubb. Temaene entreprenørskap, etablering og etikk 
er dagsaktuelle – med et tydelig preg i mediabildet.  Selv 
om vi er midtvinters foregår det også planlegging av mer 
sommerlige aktiviteter. For de med motorsykkelinteresse er 
årets IFMR-samling (International Fellowship of 
Motorcycling Rotarians) lagt til vårt distrikt. Med 
utgangspunkt i Stavern går turen blant annet til Notodden 
og Heddal stavkirke helgen etter nasjonaldagen.  
 
Akkurat nå holder neste års Distriktsguvernør DGE Laila 
Lerum på med sine forberedelser. Rotary’s motto for 2007-
08 er «Rotary Shares», hvilket i følge innkommende RI 
President Wilfrid J. Wilkinson skal motivere medlemmene 
til aktiv deltagelse også utover klubbenes indre liv. 
 
Redaksjonen takker for bidrag fra klubbene, deres fortsatte 
bidrag kan sendes Distriktsguvernøren. Redaksjonen ønsker 
leserne en fortsatt fin vinter.  
 
Redaktøren 
 
 
En milepæl…… 
 

alvdelen av Guvernøråret er tilendebrakt. Tida har 
bare rast av gårde, nesten uten at vi har fått trukket 
pusten. Den mest hektiske og heseblesende 

perioden var selvsagt mens klubbesøkene pågikk. Det har 
blitt mange timer og kilometer på veien, og en god del 
overnattinger, mest på hotell. Jeg har tidligere utdypet hvor 
givende jeg synes møtet med klubbene har vært. Og det 
veier da også opp for at vi som «Guvernørpar» innimellom 
har følt tida for besøksrunden som i overkant hektisk og 
slitsom.  
 
 
 
 

 
 
Man blir, imidlertid, ikke arbeidsledig i andre halvår heller. 
Fram til helt nylig har planleggingen av det årlige 
Presidenttreffet krevd det meste av tid og energi. Det ble 
avviklet i Arendal 12 – 13 januar 2007, og føyde seg, etter 
min mening, inn i rekken av vellykkede arrangementer. 
Hovedfokus var lagt på noen av de heteste temaer for tida, 
nemlig omorganiseringen på klubbplan i henhold til CLP 
(Club Leadership Plan) og NORFOs (Norsk Rotary 
Forums) strategiplan for Rotary i Norge fram mot 2010. 
Det var interessant å se at enkelte klubber har grepet fatt i 
disse tingene og allerede kommet godt i gang. Andre igjen 
stiller seg litt mer avventende, men fikk nok verdifulle tips 
og impulser til selv å sette fart i arbeidet.  
 
 

 

 
Gruppearbeid under presidenttreffet i Arendal.. 

 
 
PDG Nils-Petter Svanholm ventet med å dra til sitt 
«retreat» i Syd-Afrika slik at han kunne få med seg 
Presidenttreffet. Han brukte tiden til å snakke med folk og 
til å lytte til gruppediskusjonene. Hans tilbakemelding til 
meg lød: ”Jeg synes det er meget høyt nivå på årets 
Presidentgruppe!” Jeg kan gjerne gjøre hans ord til mine. 
Dette igjen borger for god aktivitet også den tiden vi har 
igjen av Rotaryåret!  
 
 
Hilsen Svein 
                    
 
 
Hvordan en fjær kan bli ti høns 
  

n fjær kan bli til 10 høns – og en flaske rom kan bli 
til 15.000 kroner!! 

Da et a
 
v medlemmene i Holmestrand Rotary Klubb besøkte 

Tortola på British Virgin Islands fikk han – som den person 
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som hadde reist lengst til møtet – en flaske Pusser’s rom 
som gave.  Betingelsen var at han skulle ta flasken med 
tilbake til sin klubb – og at den ved et lotteri eller liknende 
skulle skaffe penger til et Rotaryformål. 
 
Flasken overlevde en lang flyreise, kom trygt gjennom 
tollen og ble loddet ut på julemøtet til Holmestrand Rotary 
Klubb.  Resulatet ble kr. 15.000.- som i sin helhet sendes 
Holmestrandklubbens prosjekt i Uganda – Nsimbi 
Education Centre.  Dette er en barnskole som ligger på 
landsbygda nær Entebbe, og pengene vil bli brukt til nye 
latriner og til å legge tak på bygningen der skolebøker 
oppbevares. 
 
Så noe godt kan det komme ut av alkohol!!   
 
 
 

 
President  Espen Andresen med 15.000 kroners 
flasken. 
 
 
 
 
Inercitymøte hos Grøm Rotary Klubb 
140 kom for å høre Jo Benkow 
 
. 

et dreier seg om to parter som er bomsikre på at de er 
i sin fulle moralske rett, sa Jo Benkow, som talte om 
konflikten i Midt-Østen, på Norlandia onsdag 29. 

november. Det deltok 140 personer på det åpne møtet, som 
ble arrangert av Grøm Rotaryklubb. Alle klubbene på 
Agder var invitert. 
 
 

 
 

 
Benkow, Vatne og Aanestad (foto: Svein Per Hardeberg). 
 
 
 
Den norske jøden Jo Benkow, som blant annet har vært 
stortingspresident, hadde på forhånd flagget at han ikke 
kom til å holde noe nøytralt innlegg, men at det kunne ses 
på som et forsøk på å skape større forståelse for det som 
foregår i konflikten i Midt-Østen. 
 
Han forklarte den historiske bakgrunnen for dannelsen av 
staten Israel, som var etter vedtak i FN i 1947 om å opprette 
både en palestinsk og en jødisk stat med Jerusalem som 
felles område. Den vestlige verden oste av dårlig 
samvittighet etter andre verdenskrig fordi man ikke hadde 
løftet en finger mens millioner jøder ble tatt av dage i 
gasskamrene, og bisto Israel. Palestinerne fikk ikke 
tilsvarende hjelp verken fra vesten eller araberne.  
 
Han registrerer at slike store dødstall ikke hadde noen 
særlig innflytelse på dagens ungdom, men det lever 
fremdeles mange mennesker som husker dette, og som ble 
personlig berørt, som han selv. Han fortalte om familiens 
erklærte yndling, Ada, som aldri ble fire år. 
 
-Jeg ser henne stadig for meg både om dagen og i mine 
drømmer... Jeg sier ikke dette for at dere skal gråte sammen 
med meg. Men det dreier seg om seks millioner ganger lille 
Ada, for det var sikkert noen som var glad i de andre også. 
 
Benkow sa at ettertidens holdninger for dem dette gikk ut 
over dreier seg om visse psykiske mekanismer som ikke 
noe menneske er i stand til å heve seg over. Israelerne lærte 
en lekse om å bare stole på seg selv. 
 
Han belyste de forskjellige konflikter, kriger og hendelser 
som har påvirket det politiske bildet frem til i dag. Han 
hadde forståelse for at israelske soldater, som da endelig 
fikk sin tusenåreige drøm realisert, er villige til å kjempe 
for livet for sitt hjemland. Og tilsvarende for dem som 
vokser opp i palestinske flyktningleirer, som ser på 
israelerne som alle onde tings opphav. 
 
Benkow beklaget å måtte si at i Israel blir norsk presse sett 
på som den mest ensidige i verden. 
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-Det gjør meg oppriktig ondt at israelerne gir norsk presse 
en slik attest. Dette er et bidrag til den skjevheten som 
skjemmer debatten, sa han. 
 
Benkow har vondt av den jevne palestiner, og han minnet 
om at flyktningproblemene ikke bare er Israels ansvar. 
Søkkrike arabere løfter ikke en finger. Karakteristikkene av 
nabolandene varierte, men han poengterte muligheten for 
politisk løsning i området hvis avtaler kunne inkludere 
bakspillere som Syria og Iran. Han understreket at 
muslimenes trussel om utslettelse tas på fullt alvor. Muren i 
Gaza ikke er bygget for å gjøre det vanskeligere for 
palestinerne, men tryggere for israelerne.  
 
Han håpte det en gang ville være mulig å tro på det Ben 
Gurion en gang sa, at man ikke er realist hvis man ikke tror 
på mirakler. 
 
-Jeg håper at vi en dag kan se at de to folkegruppene kan 
leve sammen i fordragelighet og idyll. 
 
Benkow ville ikke berøre det religiøse aspektet av 
konflikten. 
 
-Jeg har heller ikke noen spesiell kompetanse når det 
gjelder den gode bok, sa han. 
 
 

 

 
Et stort og lyttende publikum (foto: Svein Per 
Hardeberg). 

 
 
Det åpne møtet ble ledet av Grøm Rotaryklubbs president 
Ivar Vatne. Han hadde en innledning før Benkow slapp til. 
Etter foredraget var det noen spørsmål fra salen. 
 
Tekst og foto: Svein P. Hardeberg. 
 
 
Mandal Rotary Klubb feirer 70 år 
 

andal RK fylte 70 år den 11.11.2006. Klubben 
slo markeringen av jubileet sammen med 
juleavslutningen, og fikk en svært hyggelig 

markering på Solborg Hotell med godt fremmøte, (over 70 
personer) god mat og ditto stemning. 
 
Mandal RK deler hvert år ut flere musikkstipendier, i 
samarbeid med Mandal kulturskole. Vi fikk presentert et 

par av årets unge vinnere, på henholdsvis vokal og klaver. 
Det lover godt for framtiden! 
 
AG Tore hilste fra DG Svein, og overrakte guvernørens 
gave. 
 
President Erik bekreftet i sin tale at klubben gjerne støtter 
opp om unge talenter – som vi sikkert vil høre mer til 
fremover. Presidenten ga et tilbakeblikk på vår historie, og 
overrakte PDG Egil en velfortjent PHF. 
 
Vårt medlem Jørgen leste for 35. (?) gang juleevangeliet, og 
Ballastbrygga Boy Band underholdt oss, bl.a med egen 
tekst for anledningen:  
 
1) 
 
CONGRATULATIONS, AND CELEBRATIONS, 
MANDAL ROTARY ER 70 ÅR I DAG 
SE, DE KAN FESTE, MER ENN DE FLESTE, TAKK AT 
VI FIKK SYNGE HER I BURSDAGS LAG 
 
2) 
 
RO-RO-RO TA RY, GIKK VEL DIN FAR I? OG DIN 
MORFAR OG DIN FARFAR OG SÅ DU? MEN HER I 
FORFJOR ,TOK DE OPP MORMOR, BLIR DET VERRE 
NÅ, MÅ UTVIKLINGA SNU! 
 
3) 
 
BYENS ELITE, DET MÅ DU VITE, HER ER 
DIREKTØRER, HANDELSMENN  -  I FLENG 
OJ FOR EN KLYNGE, MEN KAN DE SYNGE? LA OSS 
TESTE, BLI NÅ MED PÅ ET  
 
REFRENG: 
 
“CONGRATULATIONS, AND CELEBRATIONS 
MANDAL ROTARY ER 70 ÅR I DAG 
SE, DE KAN FESTE, MER ENN DE FLESTE, TAKK AT 
VI FIKK SYNGE HER I BURSDAGS LAG” 
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Ansvarlig redaktør: Ivar Brynhildsvoll. E-post: ivar@logicon.no 
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Fremmøtestatistikk  distrikt 2290  Desember 2006 - 2007 

Rotary 
Medlemmer 30. 

juni Totalt Antall Antall Møte- Ant. Oppmøte 
klubb Totalt Kvinner medlemmer kvinner prosent møter i år (%) 

Arendal 58 9 58 9 0,0 0 0,0 
Borre 29 4 26 4 69,3 3 71,0 
Brevik 47 3 49 5 46,0 4 43,5 
Bø 23 2 23 2 56,1 3 51,7 
Farsund 40 4 38 4 57,0 3 54,3 
Flekkefjord 62 5 58 4 49,0 3 49,2 
Færder 40 18 41 19 68,9 3 69,5 
Gimsøy 41 2 41 2 50,4 3 37,1 
Grenland 30 5 30 5 0,0 0 42,8 
Grimstad 58 1 57 1 77,0 3 60,8 
Grøm 38 0 38 0 80,7 3 76,9 
Holmestrand 46 0 44 0 61,3 3 55,4 
Horten 32 2 30 2 83,0 3 79,5 
Jarlsberg 60 3 60 3 68,0 3 63,0 
Kongsgaard 43 7 43 7 73,3 3 56,2 
Kragerø 38 3 40 4 54,0 3 41,1 
Kristiansand 77 12 74 12 73,8 3 62,4 
Kristiansand Vest 37 8 36 7 56,0 3 55,9 
Kristiansand Øst 45 10 44 10 0,0 0 49,2 
Kvinesdal 21 8 19 8 0,0 0 0,0 
Langesund 33 8 34 8 74,4 3 65,7 
Larvik 60 7 59 7 65,9 3 60,7 
Larvik Øst 37 7 38 7 49,0 3 39,8 
Lillesand 40 4 40 4 65,0 3 62,7 
Lyngdal 32 6 29 5 62,0 3 73,4 
Lågendalen 24 5 24 5 80,5 3 73,0 
Mandal 69 8 67 8 59,0 3 57,3 
Nedenes 45 4 48 7 57,0 5 51,7 
Notodden 45 6 44 6 0,0 0 43,0 
Nøtterøy 62 4 61 4 73,3 3 63,0 
Porsgrunn 65 8 61 9 83,6 3 71,0 
Re 25 7 25 7 52,0 2 55,7 
Risør 51 3 56 6 50,6 3 48,2 
Sande 31 2 31 2 69,0 3 63,8 
Sandefjord 59 13 60 14 40,0 3 39,7 
Sandefjord Øst 67 7 66 7 67,3 3 58,9 
Sem 54 3 57 3 53,2 3 51,8 
Skien 52 4 50 3 60,7 3 49,1 
Skien Vest 34 11 37 11 58,6 3 53,6 
Stavern 33 1 35 1 63,0 3 59,4 
Stokke 54 4 53 4 85,4 3 71,9 
Svelvik 37 2 37 2 0,0 0 67,3 
Tvedestrand 31 3 31 3 65,3 3 68,1 
Tønsberg 77 9 75 9 58,4 3 56,4 
Ulefoss 32 4 32 4 56,5 3 58,4 
Vennesla 30 3 30 3 82,0 3 80,6 
        

Totalt 2044 249 2029 257 63,9 122 59,0 
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