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En ny guvernør overtar kjedet:
Takk for meg!
Jeg ønsker Fred Schwabe-Hansen all glede og lykke til!

                                             TAKK FOR MEG 
Kjære rotarianere!
På denne den siste dagen av min guvernørtid vil jeg takke for alle  bidrag slik at 
distrikt 2290 har kunnet fortsette med samme aktivitet og kvalitet. Takken går til 
alle i distriktsorganisasjonen, til klubbene og de enkelte medlemmene. Takk for at 
dere har gitt meg et meningsfylt år med mye glede. 

Skiftet av guvernør foregikk i strålende sommervær på Nes Jernverksmuseum med 
mer enn 40 gjester. Arrangementet ble avviklet i regi av min klubb, Nedenes Rotary 
Klubb under ledelse av Tone Kolbenstvedt. 

Det var morsomt å kunne vise frem det unike museet, et levende monument i 
europeisk kultur. Det høytidelige skiftet foregikk på toppen av masovnen der 
akustikken var den beste for 15-årige Andre Kjempekjenns fremføring av Bach og 
Gerswin på sin sølvtrompet. 

Som avgående guvernør var det med glede jeg kunne si takk. Blomster gikk i første 
rekke til vår kjære Edrund, eller som noen kaller henne, Mor Rotary. Hun kan alt og 
sier aldri nei. Blomster gikk også til Alf Venemyr, distriktssekretær og Gunnar 
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Rustekaas, distriktskasserer, for fremragende bidrag. Disse må ta hoveddelen av 
æren for at Rotarys kontor i Zürich har utnevnte distrikt 2290 til det best 
administrativt drevne distriktet. 

Nytt av året var at distriktet kunne dele ut Paul Harris Fellowship. 3 var utvalgt 
som særlig fortjente. Ingrid Grandum Berget fikk bl.a. for sitt arbeid som district 
trainer. Sissel Lislerud, ikke-Rotarianer fra Svelvik, ble utnevnt for sin omfattende 
innsats for barnehjemsprosjektet i Litauen og til sist PHF med safir til Egil Omdal 
for innsatsen med å styrke NORFO både organisatorisk og økonomisk. 

Nesten med forlegenhet, sikkert med dårlig skjult stolhet, kunne jeg overrekke 
Nedenes Rotary Klubb RI-presidentens diplom som distriktets beste klubb i 
medlemsrekruttering, 9 nye medlemmer og ingen tapt. 

Til sist takket jeg alle for samværet med positive, utadvendte mennesker som 
interesserer seg for verden omkring seg og som er hyggelige å være sammen med. 

Så kom den høytidelige overlevering av guvernørkjedet til Fred Schwabe-Hansen. 
Fred har stor rotarykompetanse og gode lederegenskaper og hans år blir sikkert 
minst like fint som sine forgjengeres.  Fred er 66 år, arbeider med internasjonal 
markedsføring av elektronisk utstyr og er medlem av Risør Rotary Klubb der han 
var president i 1989 - 1990.
Gratulerer og lykke til! 

Per A. Filseth

Copyright © 2004 Webcomputing, All rights reserved

Page 2 of 2

31.03.2015http://orgmal.webcomputing.no/printone.php?id=23036&bid=117


