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ommeren har bredt sin varme utover landet, og som 
faste programinnslag blir det i disse dager arrangert 
sommeravslutninger i distriktets klubber. I vår klubb 

ble det foretatt skifte av president i går, og den 
innkommende presidenten kunne avsløre planer om 
organisatoriske endringer i klubben. Formålet med 
organisasjonsendringen er å skape en ny lederstruktur 
basert på et mer målrettet arbeid for å nå klubbenes 
målsetting. Nyskapningen – kalt Club Leadership Plan 
(CLP) – vil innebære endringer for de fleste av oss. Vi 
håper dette kan føre til økt engasjement fra flere 
medlemmer, og at det styrker den langsiktigheten og 
kontinuiteten som vår aktivitet krever dersom vi skal kunne 
være effektive.  

 

 
Klubbene i distrikt 2290 har ulike måter å markere sitt 
samfunnsengasjement på, og denne gangen kan vi melde 
om at Tønsberg Rotary Klubb’s samfunnspris 
«Støttepillaren» er utdelt. Prisvinneren – Steffen Kvalsvik i 
Tønsberg Seilforening – har vært svært engasjert i 
opplæring av barn og unge til seiling. Han har vist seg som 
en verdig kandidat som gjennom uegennyttig innsats har 
bistått ungdom både på praktiske og mellommenneskelige 
forhold. Vi gratulerer både prisvinner og den lokale 
Rotaryklubben.  
 
I skrivende stund foregår Rotary International Convention i 
Salt Lake City, der vår Distriktsguvernør representerer 
distriktet. Her står tale av blant andre Bill Gates på et 
innholdsrikt program. Dette blir blant de siste offisielle 
guvernørplikter Svein gjennomfører, for lørdag den 30. juni 
vil skifte av distriktsguvernør finne sted. På annet sted i 
denne avisen kan du finne Sveins refleksjoner over sitt 
guvernørår.  
 
Det blir Laila Lerum fra Porsgrunn Rotary Klubb som 
overtar for Svein. Det innebærer at årets distriktskonferanse 
vil gå av stabelen i Porsgrunn, og vi har allerede mottatt 
invitasjonen med interessante temaer og foredragsholdere. 
Jeg vil få benytte anledningen til å sende en hilsen til Jan 
Sørensen – som jeg for øvrig har hatt gleden av å være 
sammen med i andre aktiviteter – og ønske lykke til med de 
siste forberedelsene. 
 
Vi ønsker alle distriktets Rotary-medlemmer og familie en 
riktig god sommer.  
 
Ivar Brynhildsvoll, redaktør 
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roup Study Exchange (GSE) er et meget 
omfattende opplegg, med mange involverte parter.  

Det n
 
orske teamet bestod av fire personer: 

elektriker/brannmann/redningsmann Rune Haugvik 
Hansen, politiinspektør Trine Merete Taraldsen, 
landskapsarkitekt Morten Klokkersveen, og 
reiseleder/lektor/pensjonist Elling Michelet. Turen varte fra 
2. til 30. april, og vi besøkte 10 ulike klubber i RD 1290, 
som består av Plymouth og Cornwall. Vi bodde privat og 
hver for oss, dvs. at ca. 40 familier har huset oss. De 10 
klubbene vi besøkte laget individuelle ”vocational 
programs” for utvekslingsstudentene, dvs. 10 for hver, og 
noen færre for reiselederen (bl.a. pga. skole-påskeferie). I 
tillegg til innkvarteringen og den yrkesmessige delen av 
programmet, kommer en rekke sosiale tiltak: klubbaftener, 
utflukter, pub-besøk og ulike selskap vi deltok i. Vi står i 
stor takknemlighetsgjeld til en mengde rotarianere (og deres 
ektefeller!) for dette meget omfattende programmet.  
 

 
Som en del av forberedelsen for turen så vi på våre egne 
jobbsituasjoner: hvilke mangler, frustrasjoner, 
endringsbehov og muligheter vi så for oss, med tanke på å 
finne ut hvordan våre ”opposite numbers” i Cornwall så på 
de samme aspektene. Vi laget også et opplegg der vi 
presenterte oss for våre vertskapsklubber – powerpoint, 
sang, og dramatisert folkeeventyr gikk inn i det. 
 
 

S
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Vårt GSE-team, med teamleder Elling, på båttur i Cornwall 
sist april. Jenta i rødt er politikvinnen Ally, en av GSE-
deltakerne som besøkte oss i mai. 
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Vi fikk til sammen en fantastisk opplevelses-erfaring av 
turen. Et slikt opplegg som GSE ville aldri ha kommet i 
stand hvis det ikke var for den yrkesrettede delen, som var 
meget givende for oss. Men det viktigste utbyttet var 
likevel på det menneskelige plan: vi traff kompetente 
yrkeskolleger som også er engasjerte rotarianere. Vi fikk 
ikke bare et nettverk av spennende yrkeskolleger, men gode 
vennskap ble etablert.  
 
Av de opplevelsene vi hadde sammen er det noen som 
gjorde helt spesielt inntrykk. Blant dem er besøket til ”The 
Eden Project” – et tidligere dagbrudd som er blitt et 
futuristisk opplevelsessenter.  The Minack Theatre er et 
utendørs teater i en bratt klippehage ut mot havet: et 
enestående anlegg, med store teaterforestillinger gjennom 
hele sommersesongen. Besøket ved Shelterbox-senteret for 
katastrofeberedskap var helt uforglemmelig: velorganisert 
for øyeblikkelig hjelp til katastrofeområder, en stor og 
voksende suksess. Alle rotarianere bør få kjennskap til dette 
initiativet som man kan bli med på, individuelt eller som 
klubb.  
 
GSE er -- som en ser -- et meget omfattende opplegg der en 
kan få skikkelig uttelling på Rotary som 
nettverksorganisasjon av engasjerte yrkesfolk. Det gir 
gjensidig stort utbytte; det er kanskje særlig de som gir, 
som får. 
 
For GSE-teamet, Elling Michelet, teamleder 
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med mine øyne ble årets GSE (Group Study 
ange)-opplegg meget vellykket. Dette til tross 

 at det denne gangen ikke ble spesielt eksotiske 
r teamene å besøke, og heller ikke så lange 

avstander å reise. Det er ikke utenkelig at dette like gjerne 
kan være en styrke som en svakhet, og at deltakerne faglig 
sett kan ha vel så mye nytte av å oppleve steder der ting er 
forskjellige, men også med en god del likhetspunkter. 

 
 
 
Vårt team besøkte D 1290 og Cornwall i april, mens teamet 
fra England tilbrakte det meste av mai måned i Norge. Fire 
av distriktets klubber var involvert, og alle synes å ha gjort 
sitt ytterste for at gjestene fra Cornwall skulle få mest mulig 
ut av oppholdet. Det har blitt en tradisjon at man får 
anledning til å oppleve vår nasjonaldag, 17. mai, og denne 
gangen ble det Larvik som fikk æren av å vise hva denne 
dagen betyr for oss nordmenn, og da særlig barna.  
 
Første uka var Nøtterøy RK vertsklubb. Programmet var 
variert, og det ble også bl a tid til et Oslobesøk. Neste klubb 
ut var Larvik, der det som nevnt ble anledning til å oppleve 
nasjonaldagen. Deretter fulgte Gimsøy RK, og det var her 
at Guvernørparet, sammen med teamleder fra vårt eget 
team, Elling Michelet, dro for å møte teamet. 
Gimsøyklubben hadde lagt opp til festmøte med deilig 
selvlaget kalkunmiddag og stor stemning. Det viste seg at 
det engelske teamet hadde hatt et frafall, på samme vis som 
det som reiste ut fra vårt distrikt. Vi møtte således tre 
feiende flotte unge kvinner sammen med lederen, 
politimannen Phil Bullen fra Bodmin RC. Den ene av 
jentene, Ally, var også tilknyttet politiet, mens de andre 
hadde ledende stillinger i offentlig forvaltning. De ga en 
flott presentasjon, der vi fikk del i deltakernes daglige liv, i 
jobbsammenheng og i ”familiens skjød”, som det heter. Det 
var et fint samspill mellom jentene i teamet på den ene 
siden, og lederen Phil på den andre. Han sa da også at det 
var en smal sak å skulle lede en slik flott gruppe. 
 
A propos Phil, så mener jeg han nevnte at han løp maraton. 
Likevel kom det som en overraskelse da jeg så bilde av ham 
i juninummeret av ”The Rotarian”. Ikke nok med at han 
løper, men det skjer under ekstreme forhold, som f eks i 
kvelende hete i ørkensanden i Marokko. Og formålet? Jo, 
fundraising for Rotary, til støtte for ”British Heart 
Foundation”, ”Shelterbox” og sin egen klubbs ”Charity 
Fund”. Han var beskjeden nok til ikke å nevne dette i 
presentasjonen. Det var altså ren flaks at jeg snublet over 
dette. Som sagt, et fint arrangement i Gimsøy RKs regi. Vi 
vil takke klubben for innsatsen med GSE og for en 
usedvanlig vellykket og minnerik samling.  

 

 

S 

 
Teamleder Phil Bullen. 

 

 

Festmøte/presentasjon av GSE-teamet fra Cornwall i 
Gimsøy RK . Teamet mellom Guvernøren (t v) og 
Teamleder Phil Bullen (foto: Guttorm Liebe). 
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Siste klubb ut var Lillesand RK, som dermed tok seg av 
siste etappe. President Anders Emanuelsen har avlagt en 
liten rapport som jeg tillater meg å gjengi: 
 
”På lørdag avsluttet vi GSE for våre 4 venner fra Cornwall. 
De kom på flyet og vi fikk raskt bekreftet at de kom vel 
hjem.  
 
Da vi mottok dem skjønte vi raskt at programmet hadde 
vært rimelig hektisk for dem, og vi la vekt på å tilpasse for 
litt ”fri” innimellom. 
 
Bortsett fra at vi hadde dårlig vær det meste av tiden og at 
det la en liten demper på inntrykkene fra omvisningene 
våre, hadde vi det veldig hyggelig. 
 
Ettersom møtedagen vår er mandag og det denne gang var 
fri pga. pinse, ble den offisielle møt dagen lagt til torsdagen 
med grillfest hos en av våre. En meget vellykket kveld der 
også Edrund og Knut var til stede. Vi fikk da en fin 
presentasjon av de 4 gjester.  
 
Vårt inntrykk er at de var tilfreds med opplegget vi fikk til. 
Vi føler virkelig at vi har fått nye venner i Cornwall” 
 
Ingen tvil om at GSE er et prisverdig program. Vi bør sette 
mye inn på å få til dette hvert Rotaryår. Begynn allerede nå 
prosessen med å identifisere kandidater fra nærmiljøet. 
Husk bare at de verken må være rotarianere eller nært 
beslektet med rotarianere! 
 
Hilsen Svein 
 
 
MØTE i IMFR – CHAPTER NORDEN 
 
 

elgen 17. – 20. mai arrangerte IFMR (International 
Fellowship of Motorcycling Rotarians), Chapter 
Norden sitt årlige Vårmøte. Møtet ble lagt til vårt 

distrikt, og med utgangspunkt fra Hotel Wassilioff i Stavern 
ble det kjørt turer i distriktet. Hovedturen ble lat til lørdag, 
og den om lag 300 kilometer lange løypa gikk gjennom 
Grenland, opp langs Telemarkskanalen med slusene, til 
Heddal Stavkirke på Notodden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

il 
Det var i alt 50 motorsykler – flere med passasjer – med 
deltakere fra Sverige, Danmark og Norge som 

gjennomførte turen. Og dersom noen synes det var litt av en 
bragd å kjøre 300 kilometer på norske humpeveier, så tenk 
da på at flere kom langveisfra – og kjørte hele veien. 
Egentlig litt av en bragd, jeg kan avsløre at flesteparten 
hadde hatt sertifikat en del år.  
 
Det er mange rotaryanere som kjører MC, jeg vil oppfordre 
til å delta på et IMFR-møte, det var utrolig artig å kjøre 
mange i lag. 
 
Hilsen Ivar 
 
 
 
TILBAKEBLIKK PÅ MITT ÅR SOM 
GUVERNØR 
 
 
Oppsummering basert på innlegg holdt for de påtroppende 
presidenter på PETS (President Elect’s Trainng Seminar) i 
Bø og Arendal i mars 2007. 
 
Erfaringer fra mitt presidentår – sto det i programmet for 
PETS som jeg fikk tilsendt. Var dette en glipp? Trolig 
skulle det ha stått ”….fra mitt Guvernørår – så langt….” 
Men når det nå en gang sto ”svart på hvitt” er det fristende 
å nevne noen få ord om mitt presidentår, som er så langt 
tilbake at jeg nærmest har glemt (les: fortrengt) det…. Jeg 
var nemlig langt fra tilfreds med presidentåret. Jeg hadde 
søkt om opptak til et masterstudium, ettårig, og ekstremt 
konsentrert, ved UiO. Jeg hadde ikke regnet med å få plass, 
men da så skjedde, syntes jeg ikke jeg kunne la det gå fra 
meg, selv om det ville kollidere med mitt presidentår i 
Rotary. Jeg tok kontakt med han som da skulle bli 
Guvernør, Finn Backer Midbøe fra Flekkefjord. Han så 
helst at jeg sto løpet som president, og heller trakk veksler 
på min etterfølger. Slik ble det, og etterfølgeren gjorde for 
så vidt en hederlig jobb. Men det ble langt fra slik jeg hadde 
sett det for meg. Kanskje dette har vært en medvirkende 
årsak til at jeg var positiv til å ta utfordringen og stille som 
Guvernør? Et ønske om å ”rette litt opp på fadesen…” 
 
Hva så med Guvernøråret? Jeg brukte mye tid som DGE 
(District Governor Elect), før turen til USA og 
”Guvernørskolen”, på å samle en komplett liste over alle 
PE’ene, (President Elect eller Innkommende President), og 
også innkommende sekretærer og kasserere. På den måten 
kunne jeg legge dem inn som grupper i adresselisten. Jeg 
var påpasselig med å kontrollere at alle virkelig leste 
epostmeldingene og at alle adressene fungerte. Jeg har også 
passet på å oppdatere listene når jeg har fått melding om 
forandringer. 
 
Mine to nærmeste forgjengere praktiserte ”Ukebrev” 
kombinert med kvartalsbrev i stedet for månedsbrev, som er 
det mest vanlige. Dette var jeg nok litt skeptisk til i 
utgangspunktet, men besluttet å fortsette praksisen. Til nå 
må jeg si det har vært en suksess – sett fra mitt ståsted – og 
alle tilbakemeldinger har også vært positive. Opplysninger, 
nyheter og påminnelser kan komme ut mens de enda er 
ferske og aktuelle, og jeg kan hekte vedlegg til 
utsendelsesmailen. Man blir bundet, ingen tvil om det. Det 
minner litt om å ha husdyr som krever regelmessig mat og 
stell. Man har presset på seg, men det har nærmest blitt en 

H 

 

 
MC-parkering ved Vrangfoss sluse. 
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vane. Det synes som om Laila velger å fortsette med dette. 
Det til tross for at hun er yrkesaktiv. Men så er også dette 
noe som kan delegeres! 
 
To ting særlig, kunne og burde ha vært bedre: for det første 
klubbenes overholdelse av frister og forpliktelser. Jeg har, 
og det samme gjelder Distriktssekretær og -kasserer, brukt 
altfor mye tid og energi på å mase og purre. Riktig nok er 
det en ”jungel” med rapportering til ulike instanser og nivå 
i organisasjonen. Det jobbes hele tiden med en forenkling 
av dette, uten at det riktig har lyktes. For det andre gjelder 
det kommunikasjonen innad i klubbene. Mange steder 
synes kommunikasjonen mellom president, sekretær, 
kasserer og styret å svikte. Ting legges til side: ”……det 
kan vi ta siden, det haster ikke sånt…!” – og så blir det 
glemt eller fortrengt. Et menneskelig trekk, men en farlig 
praksis….. 
 
Jeg var ganske spent foran PETS-samlingen for mer enn ett 
år siden. Det er liksom ”ilddåpen” for en innkommende 
Guvernør. Jeg fikk den riktig gode følelsen først etter andre 
samling. Den første, i Bø, gikk litt ”over stokk og stein”. 
Iallfall satt jeg igjen med følelsen av at regien burde vært 
strammere. Mye ble justert inn til andre samling, i Arendal. 
Det meste av opplegget, ikke minst presentasjonen av CLP 
(Club Leadership Plan) ble ypperlig tatt hånd om av District 
Trainer Svein Eirik Jensen. Hans tilnærming fikk nok bukt 
med mye av skepsisen til omorganisering på klubbplan hos 
de vordende klubbpresidenter! Jeg har i det hele tatt mye å 
takke ham for…. 
 
Klubbesøkene. Besøksrunden ble nok til tider i tøffeste 
laget. Men utrolig givende! Anne-Grethe rakk å få bli med 
på de fleste, og det opplevdes som fint. Hun var med på 
besøk til 30 av 46 klubber til tross for at hun gikk i full 
jobb. Mottakelsen var alltid hjertelig, enten vi kom sammen 
eller jeg var alene. De fleste klubber gjør noe ekstra ut av 
guvernørbesøket, og det ble mange hyggelige stunder og 
lekre måltider. På formøtene gikk det fram at noen 
presidenter tok oppgaven mer alvorlig enn andre, det skal 
ikke underslås. Enkelte imponerte stort, med betydelig 
engasjement og grundige forberedelser. Det var tydelig at 
de hadde startet tidlig med forberedelsene til sitt 
presidentår. Jeg fulgte det gamle og velprøvde opplegget 
for formøtene, med gjennomgåelse av skjemaene 
”Klubbens mål og Planer” som presidentene på forhånd 
hadde fylt ut. Dette kan nok gjøres på flere måter, og det er 
ikke umulig at Laila vil se på alternative løsninger….. 
 
AG-ene (Assisterende Guvernører) har vært til uvurderlig 
støtte, ikke minst i forbindelse med klubbesøkene, der de 
stort sett har stilt opp, enkelte på samtlige besøk i sine 
områder. De gjør også en stor innsats som gruppeledere på 
samlingene. De har vært rundt i klubbene og orientert, ikke 
minst om CLP. De har også representert Guvernøren, der 
jeg ikke har hatt anledning å stille, f eks på jubileer. Jeg 
kunne nok ha benyttet dem enda mer og rådført meg med 
dem i større grad.. De har, imidlertid, sammen med District 
Trainer, utgjort det han har kalt for OEU (komiteen for 
Opplæring- og Erfaringsutveksling). Her har det vært 
atskillig aktivitet gjennom hele Rotaryåret. 
Kommunikasjonen har i stor grad foregått v hj a 
telefonkonferanser. Som pensjonist har jeg hatt tid og 

anledning til å gjøre mye selv. Laila vil være i en litt annen 
situasjon, og vil nok ha et større delegeringsbehov. Og 
hvem er da nærmere enn AG’ene? 
 
Noen klubber gir ut måneds- eller ukebrev, noe jeg hele 
tiden har oppmuntret til. Det er viktig å få referert møter og 
aktiviteter, for så å lagre dem elektronisk for ettertiden. Jeg 
har bedt om å komme på mailinglisten for sånne 
publikasjoner, og har brukt en god del tid på å lese dem. 
Mange nyttige og interessante innspill, som jeg til dels har 
kunnet bringe videre i mine ukebrev.. 
 
Etter hvert har jeg følt at presidentene som gruppe har 
kommet meg nærmere – det er ”mine” presidenter. Dette 
ble forsterket på det såkalte Presidenttreffet sist januar. Jeg 
synes dette ble en overmåte vellykket samling. Det var topp 
motiverte og godt sammensveiste medarbeidere som samlet 
seg med stor iver om problemstillinger og temaer som var 
på dagsorden. Settingen var avslappet på den måten at man 
kunne være trygge på hverandre. Lagånd er kanskje et ord 
som best beskriver stemningen… 
 
Det har vært mange høydepunkter, og det fører for langt å 
trekke fram alle. Men jeg må nevne Distriktskonferansen på 
Bolkesjø først i september 2006. Det ble til noe jeg aldri 
skal glemme, ikke bare vellykket, men en 
kjempeopplevelse. Her gjorde min klubb, Notodden RK 
(NRK) en innsats det står respekt av.  Jeg tror aldri jeg har 
vært borti en mer entusiastisk gjeng enn de som utgjorde 
arrangementskomiteen, med Gunnar Bergskås i spissen. Jeg 
er stor takk skyldig! 
 
Når det nå går mot slutten for meg og ”mine” presidenter, 
føles det temmelig vemodig. Men slik er det i Rotary: noen 
kommer, noen går… Rotary-hjulet dreier en omgang, og så 
er nye koster i gang! Jeg vil ønske både dere og Laila og 
hennes stab lykke til med det som skal bli deres Rotaryår! 
 
Hva så med meg? Betyr PDG ”Past Dead and Gone”? Det 
tror jeg ikke. Det som står aller først på programmet er 
Convention i Salt Lake City. Så følger Guvernørskifte i 
Heddal den 30. juni. Fram mot Distriktskonferansen i 
Porsgrunn i begynnelsen av september er det å få avsluttet 
og revidert regnskapet og laget en Årsberetning. Jeg er også 
stadig med i Distriktsråd og i Lailas organisasjon, samt i 
egen klubb. Og på senhøsten setter vi kursen for Afrika, 
nærmere bestemt Kenya. Vi går på en ny periode med 
frivillig arbeid for Rotary – den tiende i rekken! Dette ser vi 
fram til! Og det betyr at Rotaryaktivitet vil holde seg  i  
forgrunnen. Det blir ikke snakk om å stuve den bort i en 
skuff og la den støve ned…… Jeg vil gjerne fortsatt kunne 
si med PRIP (Past Rotary  International President) Frank 
Devlyn: ”Rotary is the crown jewel of service clubs. And 
my life has never been the same since I became a 
Rotarian” 
 
God Sommer! 
fra Svein 
 
 
 
 
 

 



Oppmøtestatistikk 

Rotary Medlemmer 30. juni 
Totalt 
Antall Antall Møte- Oppmøte 

klubb Totalt Kvinner medlemmer kvinner prosent i år (%) 
Arendal 58 9 58 9 0,0 0,0
Borre 29 4 26 4 54,7 64,1
Brevik 47 3 48 5 0,0 47,2
Bø 23 2 25 1 62,7 52,5
Farsund 40 4 38 4 38,0 50,4
Flekkefjord 62 5 58 4 0,0 53,8
Færder 40 17 40 18 48,1 62,2
Gimsøy 41 2 43 2 42,4 39,7
Grenland 30 5 28 5 0,0 47,4
Grimstad 58 1 62 2 0,0 60,3
Grøm 38 0 40 0 75,6 75,7
Holmestrand 47 0 44 0 62,2 56,8
Horten 32 2 30 2 0,0 72,6
Jarlsberg 60 3 59 3 61,0 64,2
Kongsgaard 45 7 43 7 70,7 61,1
Kragerø 38 3 39 5 36,0 42,1
Kristiansand 77 11 79 15 79,5 67,0
Kristiansand 
Vest 38 9 36 7 0,0 54,5
Kristiansand 
Øst 45 10 44 10 0,0 48,4
Kvinesdal 21 8 17 7 0,0 0,0
Langesund 33 8 36 8 66,7 65,8
Larvik 60 7 59 7 0,0 61,6
Larvik Øst 37 7 38 7 52,0 43,6
Lillesand 40 4 41 5 0,0 60,3
Lyngdal 32 6 29 5 47,0 63,5
Lågendalen 25 5 26 7 60,1 70,3
Mandal 69 4 69 8 51,0 55,8
Nedenes 45 4 45 6 44,0 54,0
Notodden 46 5 45 6 0,0 47,2
Nøtterøy 62 4 60 4 63,8 65,3
Porsgrunn 65 8 61 9 41,9 59,5
Re 25 7 25 7 54,0 57,7
Risør 51 3 57 6 0,0 51,5
Sande 31 2 31 2 0,0 63,8
Sandefjord 59 13 61 15 45,0 42,2
Sandefjord Øst 65 5 64 7 58,2 62,7
Sem 54 3 58 4 59,6 57,4
Skien 52 4 48 3 0,0 53,1
Skien Vest 33 11 38 12 44,7 53,8
Stavern 33 1 33 0 0,0 62,2
Stokke 53 4 54 4 65,8 73,0
Svelvik 37 2 38 2 0,0 70,7
Tvedestrand 31 3 30 3 79,0 70,6
Tønsberg 77 9 74 9 57,8 60,4
Ulefoss 30 3 32 4 56,0 60,2
Vennesla 30 3 27 3 78,0 79,0
       

Totalt 2044 240 2036 263 57,1 59,7 
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