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Flere av de 44 klubbene i distrikt 2290 sliter med rekrutteringen, og rotaryklubbens fremtid står og 

faller på medlemsutviklingen. –Som innflytter til Kristiansand for over 30 år siden var Rotary attraktivt 

for meg fordi jeg der fikk et utvidet nettverk, jeg fikk høre mange interessante foredrag, og jeg fikk delta 

i meningsfylte humanitære prosjekter i inn- og utland. Slik tror jeg det fortsatt er; nye medlemmer vil

bruke tiden sin på meningsfylte oppgaver i et godt miljø, sier Svein-Eirik Jensen. Rotarys 

hovedprosjekt over mange år har vært bekjempelse av polio. -Vi er kommet langt, men det står fortsatt 

noe igjen før verden er poliofri. Her trenger vi fortatt innsats, påpeker han.

Sørlending fra Nordland

Den nye rotaryguvernøren har vært medlem i Kristiansand Rotaryklubb siden 1993. Der har han hatt 

de fleste verv, og da han var president fikk klubben bl.a. ”RI Presidentens hederlige omtale” og ”RI 

medlemsutviklings pris”. Han har også i flere år vært District Trainer og assisterende guvernør, og han 

har vært aktiv som kursleder i Rotary. Svein-Eirik Jensen er Paul Harris Fellow fra 2007. Dessuten har 

han mottatt Rotarys ”Club Building Award” i 2011.

Når han nå tar fatt som bindeledd mellom Rotarys internasjonale organisasjon og klubbene i D 2290 

slutter han som bedriftsrådgiver og daglig leder i Consilio AS. Bak seg har sivilingeniøren, som vokste 

opp i Nordland, en bred erfaring som bedriftsleder i inn- og utland. De siste 22 årene har han drevet 

med bedriftsrådgivning innen strategi og ledelse.

Styrke prosjektarbeidet

-En av våre viktigste utfordringer i Rotary er å skape interesse for det arbeidet vi driver. Rotary er ingen 

hemmelig organisasjon. Vi hilser alle som deler våre mål velkommen i Rotary. Vi må styrke 

prosjektarbeidet i klubbene – det vennskapsbyggende arbeidet om meningsfylte oppgaver i lokal-

miljøet og internasjonalt. Og vi må la andre få vite hva vi driver med; at vi er en gruppe mennesker som 

bruker fritiden vår på å hjelpe andre. Alle klubber bør ha minst et lokalt og et internasjonalt prosjekt, 

mener den nye guvernøren.

-Travle mennesker er ute etter å fylle fritiden sin med meningsfylte oppgaver. Derfor må vi i respekt for 

nye og gamle medlemmer sørge for at alle blir ”sett”, og får oppgaver som de kan engasjere seg i. Jeg 

tror også at vi må bli flinkere til å samarbeide med andre, f eks Røde Kors, for å oppnå gode resultater 

i de prosjektene vi arbeider med, sier Svein-Eirik Jensen, som gleder seg til å bli kjent med alle 

rotaryklubbene i Vestfold, Telemark og Agder-fylkene.
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