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VI ER I GANG  
 
Rotary-hjulet har gjort en ny 
omdreining; et nytt Rotary-år er i 
gang. 
Store forberedelser er gjort. 
Distriktet vårt har fått sin 

organisasjon og administrasjon. 
Presidentene har fått sine klubber 
på plass med styrer og komiteer. 
Viktige planer er lagt. Jeg har fått 
tilsendt mange oversikter over mål 
og planer, og gleder meg til å møte 
klubbene for å diskutere 
fremdriften i planene. 
PETS og distriktssamlinger ble 
avholdt i Langesund med  stor 
hjelp av PDG Edrund Olaisen og 
Langesund RK, og i Kristiansand 
med solidg tilretteleggelse av 
president Jens Helge Hodne og 
Kristiansand Vest RK. Det var på 
det nærmeste fulltallig fremmøte 
av presidenter og sekretærer, mens 
komitelederne også denne gang 
glimret med sitt fravær. RF-
representantene ville hatt stor nytte 
av å høre på PDG Oddmund 
Walleviks foredrag om Rotary 
Foundations omfattende 
virksomhet. 
I tillegg til Wallevik bidrog 
Edrund Olaisen, PDG Christian 



Offenberg og PDG Ragnar 
Aasland til det faglige innhold. Vi 
som deltok står bedre rustet til å 
gjennomføre et vellykket Rotary-
år. 
DG Anders Skipenes ble behørig 
takket for sin fine lederstil og for 
den inspirerende og positive måten 
han gjennomførte sitt Rotary-år på. 
Edrund Olaisen fremhevet spesielt 
Skipenes` styrke som 
forretningsmann, og de verdifulle 
tanker han tok med seg inn i 
Rotary. 
Nå ser jeg frem til å møte dere ved 
klubbesøkene. Det skal bli 

spennende. Min kone Nenette vil 
være med meg på de fleste besøk 
Til slutt vil jeg rette 
oppmerksomheten på 
Distriktskonferansen. Mitt ønske 
er at flest mulig rotarianere gjør 
bruk av sin rett til å delta på 
årsmøtet i Kristiansand midt i 
september. 
  
Vi skal få et interessant og godt år 
sammen. 
  
Jan M. Wesenberg 

 
 

 
PÅ STRAK ARM   
 
Det må være tillatt å være litt 
personlig når guvernøren skal 
presenteres. Mannen som kommer 
på besøk til Tvedestrand mandag 
12. august, første klubb på en 
besøksplan som varer frem til 
utgangen av november, har tatt 
noen tøffe tak siden han ble født i 
det andre krigsår, i oktober 1941. I 
en alder av 37 år sa Jan 
M.Wesenberg ja til å stå i spissen 
for gjenreisingen av den 
tapsrammede Sørlandsbanken. Det 
var en direktørstilling som ble 
ansett for å være kremjobben 
under normale omstendigheter, 
bare ikke den gang i 1978. Men 
unge Wesenberg tok kunnskaper, 
pågangsmot, sjarm og sin Nenette 

med seg fra Oplandsbanken på 
Gjøvik til Kristiansand og 
gjenreiste den tradisjonsrike 
Sørlandsbanken. 
Som ung student hadde han også 
våget seg ut på dypt vann, da han 
tok jobb som utstillingsleder i 
Riksgalleriet. Han hadde møtt Per 
Rom, sjefen for Riksgalleriet, som 
ble så begeistret for den ufaglærte 
kunstentusiasten at han ga ham 
ansvaret for å reise Norge rundt 
med Munch-grafikk for millioner 
”i kofferten”. Jusstudenten var 
hverken magister eller noe annet 
fint innen kunsthistorie. Han var 
bare veldig glad i kunst og led av 
samlemani når det gjaldt vakkert 
kunsthåndverk fra gamle norske 
gårder. 



- Jeg møtte utfordringen fra Per 
Rom med kunstglede. Det var min 
beholdning. Når det gjelder 
Rotary-utfordringen jeg har fått, 
har jeg bare et svar: Jeg tar 
tillitsvervet med glede. Rotary skal 
være fylt av inspirasjon og glede, 
sier guvernør Jan. - Jeg må være 
ærlig og si at jeg aldri har tatt i mot 
et verv som har vært mer krevende 
enn guvernør-oppdraget. Og jeg 
har hatt mange verv gjennom 
årene. Jeg har hatt to år til å 
forberede meg. Nå er det med 
sitrende spenning jeg gjør meg klar 
til tolv utfordrende måneder. 
- Hvor henter du entusiasme og 
glede fra når det gjelder Rotary? 
- Det er den fine idealismen i 
Rotary som inspirerer meg, sier 
Jan M. Wesenberg med 
overbevisning. Jeg har tro på 
Rotarys fremtid. De som er unge i 
dag vil etter hvert erfare at de har 
behov for et fristed, et sted hvor de 
kan bli kjent med mennesker 
utenfor sitt eget arbeidsmiljø, 
bransje eller fag. Jobben er blitt 
oppjaget og krevende for mange. 
Datateknikken er blitt et fantastisk 
hjelpemiddel, men har ikke 
redusert presset for de som sitter 
med lederansvar på forskjellig 
nivåer. Alt skulle jo bli enklere, 

men summen av det hele er at 
hverdagen ikke er blitt det vi 
ventet.  
- Rotary er svaret på behovet for et 
fristed og et miljø med idealisme 
og inspirasjon, fortsetter 
Wesenberg. I den sammenheng 
snakker jeg av egen erfaring. Som 
bankmann møtte jeg mange 
interessante mennesker da jeg som 
37-åring kom til direktørjobben i 
Kristiansand i 1979. Men det var i 
Rotary jeg ble kjent med 
mennesker fra andre miljøer, folk 
som utvidet mine kunnskaper om 
og forståelse av samfunnet. Det ble 
venner som jeg savnet når de ikke 
var på møtene. –Hvorfor er ikke 
han her i kveld? 
- Hvordan ser du på Rotary frem 
mot 100 års jubileet i 2005? 
- Jeg tror vi vil nå de mål som den 
internasjonale ledelse har satt for 
bevegelsen dersom vi sørger for å 
ha forankring på grunnplanet for 
de mål som Rotary måtte sette seg 
internasjonalt i de neste 100 år. 
Kampen for å utrydde polio-
sykdommene har vært en 
kjempesak og meget vellykket, 
selv om andre gjerne vil ta æren av 
det Rotary i sin tid satte i gang, 
sier guvernør Jan. 

 
 

GUVERNØR-FAKTA    
 
Guvernør Jan M. Wesenberg er 
Oslo-gutt, født i 1941 og utdannet 

jurist. Dommerfullmektig-
erfaringen hentet han i 
Hammerfest. Første bankjobb var 
hos DnC i Oslo, men så var det 



farvel til hovedstaden. Jan kom til 
Gjøvik som sjef i Oplandsbanken 
og  ble der i tre år før han ble 
kristiansander. Og det har han vært 
i 22 år og akter å bli fast i distrikt 
2290. I Kristiansand ble han 
banksjef i Sørlandsbanken som 
med årene har gått igjennom en 
rekke fusjoner og omstillinger. Da 
Jan sa takk for seg som 
regiondirektør og medlem av 
konsernledelsen i oktober 2001, 
het arbeidsgiveren K-Bank.  
I dag er guvernøren praktiserende 
advokat og rådgiver, særlig innen 
næringslivet der han har påtatt seg 
en rekke styreverv. Som det ja-
menneske han er, har han og har 
hatt, en rekke tillitsverv. Hans 
første betalte jobb var en 
forlengelse av interessen for 
bildende kunst, nemlig som 
utstillingsansvarlig i Riksgalleriet. 
Siden ble han styreformann for 
Riksgalleriet. Da Museet for 
samtidskunst skulle etableres i 

Oslo, ble Jan M. Wesenberg 
institusjonens første formann. 
Styrevervene omfatter blant annet 
Oslo Kunstforening, De 
internasjonale kirkefestspillene i 
Kristiansand og Vest-Agder 
fylkesmuseum. Som bankmann og 
jurist har han også påtatt seg flere 
tillitsverv, blant annet som 
formann i Norges Juristforbund. 
Jan ble rotaryaner året etter at han 
kom til Kristiansand. Hans 
medlemskap i Kristiansand Vest 
Rotaryklubb går tilbake til 1980. I 
1988/89 var han president. 
Kristiansand Vest hadde ikke 
utgifter til lokalleie i mange år, 
fordi Jans bank stilte sine lokaler 
til gratis disposisjon for klubben. 
Til og med kaffen og wienbrødene 
gikk utenom kassererens regnskap. 
Bankens lokaler lå midt i sentrum 
av Kristiansand og var et populært 
sted for rotaryanere på 
sørlandsferie.

 
 

MOT ÅR 2005 
 
Den 1. juli i år begynte nedtellingen til Rotarys jubileum i 2005. Samme år 
som Norge sa farvel til svensk overstyre, nemlig 1905, stiftet Paul Harris 
den første rotaryklubb i Chicago. Det ble som vi vet en bevegelse som raskt 
spredte seg fra land til land, fra kontinent til kontinent. PolioPlus og andre 
internasjonale tiltak har flere ganger vært nevnt i sammenheng med 
nominasjoner til Nobels Fredspris. Det er grunn til å tro at Rotarys 
internasjonale ledelse har fredsprisen som et mål i 2005. Blant andre mål er 
en medlemsøkning henimot 1,5 millioner. De enkelte klubbene verden rundt 
vil også bli oppfordret til å iverksette aktiviteter som et ledd i feiringen av 
100 års jubileet. 



GUVERNØR ANDERS TAKKET AV 
 

 
 
Fra venstre: Gunnbjørn Røkke, Stavern, guvernør 1989-90, Kristian Fahlstrøm, Farsund, 
1986-87, Finn Otterstad, Stavern DGN 2003-04, Leif Grytten, Kristiansand øst, 1993-94, 
Jan M Wesenberg, Kristiansand Vest 2002-03, Ulf Lund Halvorsen, Sem 1983-84, 
Anders Skipenes, Ulefoss, 2001-02, Ragnar Aasland, Sem, 1999-2000, Edrund Olaisen, 
Langesund 2000-01, Egil Dalen, Porsgrunn, 1992-93, Christian Offenberg, Skien, 1998-
99 
 
 
Anders Skipenes år som guvernør for Distrikt 
2290 var over 1. juli. Han fulgte samme 
tradisjon som sin forgjenger Edrund Olaisen da 
hun gikk av som guvernør i 2001 med en 
hyggelig seremoni. 
Anders tok imot 11 tidligere guvernører på 
Ulefos Hovedgård. Museumsbestyrer og 
president i Ulefos R.K, Ulv Røvik-Larsen, 
sørget for at det ble gitt en interessant og 
levende beskrivelse av hovedgårdens historiske 
milepæler og slekten Aalls utvikling gjennom 
200 år. Det var en beriket og takknemlig 
forsamling som forlot hovedgården.  
 



KJÆRE LESERE   
 
Det er to ”gammelredaktører” som 
setter seg i stolen igjen. Ikke for å 
lage avis, men for å være et 
bindeledd mellom guvernøren for 
2002/3, Jan M. Wesenberg, og 
2150 rotaryanere i distrikt 2290. 
Sammen med min redaktørkollega 
i Fædrelandsvennen gjennom 15 
år, Jens Vetland, skal jeg forsøke å 
gi ut et månedsbrev noenlunde 
regelmessig i tiden fremover. 
Månedsbrevet må ikke bli enveis-
kommunikasjon. Guvernøren har 
nok mye på hjertet, men både han 
og vi er avhengig av det liv som 
rører seg rundt om i de 46 
klubbene. Samtlige klubber har fått 
sin side på internett. Det er vel og 
bra, men ”gammelredaktørene” er 
avhengig av direkte kontakt med 
sekretærer, presidenter og andre 
interesserte som har noe på hjertet. 

Og det har som regel rotaryanere. 
Vi kan nåes over E-post 
egilremi@frisurf.no eller telefon 
38100022. Jens Vetlands telefon er 
38023349. Som pensjonister er vi 
tilgjengelig både sent og tidlig. 
Ring oss om gode ideer, og om 
saker og ting som er på gang. Og 
ring oss gjerne om rotaryvenner 
som fortjener en plass i 
guvernørens månedsbrev. Rotary 
består riktignok av klubber, men 
det er vi, medlemmene, som er 
Rotary. 
Vi er veldig opptatt av at den 
debatt som jevnlig er på gang om 
Rotary, men minst like engasjert 
når det gjelder det engasjement 
som gir Rotary liv og mening på 
det lokale plan.  
La oss høre fra deg. 
 
Egil Remi Jensen 

 
 
 

 
 

GUVERNØRENS HÅNDBOK 
 
Norsk Rotary årbok er på 440 sider 
og inneholder alt om Rotary. 
Guvernør Jan M. Wesenberg har 
laget sin egen håndbok som 
presidenter, kasserere og 
sekretærer i distrikt 2290 har fått. 
Den er på 38 sider og inneholder 
det som er verd å vite for 
klubbledelsen som overtok rundt 

om i de 46 klubbene 1. juli i år. 
Guvernøren vil at håndboken skal 
virke som et ”Hvem, hva, hvor” 
for distriktet og medlemmene i 
dette rotaryåret, og at den skal 
være enkel å bruke og enkel å ta 
med seg. Det er et godt tiltak som 
gjerne må kopieres av andre 
guvernører. Jan har til og med 



laget en skisse for møteplaner som 
presidentene kan arbeide ut fra. 
Samtlige terminlister er med. De 

enkelte klubbenes adresse, 
møtedag osv finnes i håndboken. 
 
Egil Remi Jensen

 
Rettelser i håndboken: Distriktssekretærens faxnummer er galt, det riktige er 38 11 13 
07. Føy også til redaktør Egil Remi Jensens mobiltelefonnr.  90 15 34 10. 
 
 

 
 

DEN UNGE FORNYELSE 
 
 
Vår verden er distrikt 2290. Det er 
ikke større enn at mange kjenner 
hverandre, har truffet hverandre på 
distriktssamlinger eller i annen 
Rotary-sammenheng. Som venner 
vil vi gjerne hilse hverandre på 
runde dager. Derfor har vi laget en 
liten ”sladrespalte”, nemlig 
åremålsdagene: 90 år, 80, 70, 60, 
50 og 40 år. Vi vil ha med de 
”unge” rotaryanere og håper å se 
mange førtiåringer i månedene 
som kommer. Som gruppe er de 
absolutt ikke i flertall i distrikt 
2290, men de er der og vi skal 
hilse dem med begeistring. 
Guvernøren kommer til å legge 
stor vekt på vekst i distrikt 2290. 
Månedsbrev-redaktørene støtter 
ham helhjertet. Så opptatt er vi av 
den unge fornyelse at vi roper ut til 
presidenter og sekretærer: Send 

oss personalia og bilde av alle nye 
unge rotaryanere. De er fremtiden 
og de skal ”på trøkk” i 
guvernørens månedsbrev.  
Norsk Rotary-årbok for 2002-2003 
som skal inneholde alle nødvendig 
informasjon om medlemmene er 
blitt forsinket p.g.a. diverse 
omlegginger. Boken er nå klar til 
trykking, men for sent til at vi kan 
få med de runde dagene for våre 
medlemmer i første månedsbrev. 
 En av de som jobber med å få 
informasjonen på plass er Kristian 
Førde i Bø. Han var selv 
rotaryaner da han rundet 30 år, og 
kan betro oss at det fremdeles 
forekommer 30-åringer på 
medlemslistene. De som måtte 
høre hjemme i vårt distrikt skal vi 
få på plass i senere månedsbrev.

 
 
 



 
DISTRIKTSKONFERANSEN I SEPTEMBER 
 

Årets arrangør av distriktskonferansen 13 – 15. 
september er Kristiansand Vest som har tatt mål 
av seg til å gjøre møtedagene til en 
sensommeropplevelse. Hittil har ikke 
sommerværet vært det helt store i distrikt 2290, 
men lokale værprofeter påstår at det skal bli 
varmt og tørt i august/september.  
 
Vi får ta det som det kommer. Det viktigste er at 
arrangøren, med Randi Haukom og guvernør Jan 
M. Wesenberg i spissen, for lengst har alt klart 
for weekenden 13. til 15. september. Tidligere 
statsminister Kåre Willoch tar opp konferansens 
viktigste emne, nemlig ”Ledelse, etikk og 
samfunn”, mens førsteamanuensis ved det 
kommende Agder Universitet, Sylfest Lomheim 
tar for seg spørsmålet: Tar vi kunnskap og 
kompetanse på alvor? Fylkesmann i Vest-Agder 

Ann-Kristin Olsen vil gi forsamlingen et innblikk i et alvorlig problem ”Den nye 
barndommen: Slaver og tyranner”. 
 
Konferansen, som har yrkesetikk og fremtidens samfunn som hovedtema, skal 
finne sted på det store Radisson SAS Caledonien Hotell som ligger noen skritt fra 
Kristiansands nye vakre fiskehavn med spennende restauranter og innbydende 
fiskehaller. Deltakerne vil også komme til Kristiansands ”fiskevær” på Flekkerøy i 
et ”Bli-kjent-samvær” hvor havets festbord vil bli servert fredag kveld. 
 
Blant åpningstalene lørdag får vi høre byens ordfører og medlem av 
arrangørklubben, Bjørg Wallevik. Søndagen starter med ord og toner i Domkirken. 
Vi får besøk av sjefen for ”Sørlandet i 100”, Jan A. Erichsen. Siste frist for å melde 
seg på til distriktskonferansen var 10. August. Etternølere kan ringe Randi 
Haukom, 38028310/48116161, telefaks 38027505. Men nå haster det.



UNGDOMSUTVEKSLINGEN 
   
Distriktskonferansen i Kristiansand i september er den eneste 
gangen vi samler alle våre inngående utvekslingsstudenter i 
2290 og presenterer dem for Rotary-medlemmene. Som 
ansvarlig for ungdomsutvekslingen i distriktet synes jeg 
distriktskonferansen er et av høydepunktene for studentene. 
De treffer hverandre igjen etter samlingen i Hurdal og de blir alltid tatt godt imot av 
klubben/ene som har ansvaret for dem denne week-enden. De har så vidt kommet 
inn i det norske samfunn og er veldig snakkesalige når de treffer de andre igjen. De 
har så mye hjertet og så mye å spørre om. Så snakk med dem når dere treffer dem 
på distriktskonferansen. 
 
Det er snart tid for å begynne og tenke på neste års utveksling. Heldigvis har vi en 
del klubber som har sagt at de skal ta imot. Disse vil bli kontaktet av meg i nær 
fremtid. Søknadspapirene bør være hos meg 1. november. Også i dette tilfelle 
gjelder det at ”Ting tar tid” så jo tidligere man får satt i gang jo enklere blir den 
videre prosessen. 
 
Styret for ungdomsutvekslingen i D2290  
Svein Line, Nedenes RK, telefon 37 01 55 32, E-post: sveinline@hotmail.com 
Ivar Hauler Halvorsen, Arendal RK, telefon 37 02 36 36, E-post: ivarhh@online.no 
Bjørg Karin Gjervik, Porsgrunn RK, telefon 35 55 12 44, E-post: 
kagjervi@online.no 
 
Ta kontakt med en av oss hvis dere har noen spørsmål om ungdomsutveksling. 
 
Hvem kan søke?  
Utvekslingen er åpen for all ungdom som går på videregående skole og som har 
fylt 16 år men som ikke har fylt 18 år ved utreise. Søkeren må godkjennes av en 
lokal Rotaryklubb - og Rotary's Ungdomsutveksling - både fordi klubben er 
ansvarlig for utvekslingen - og for å stille opp som vertsklubb for en utenlandsk 
student i Norge i bytte for den norske ungdom som sendes ut. 
Bjørg Karin 
DYEO 2290 



Guvernørens besøk i 
klubbene høsten 2002     

Møtestatistikk         
Juni      Juli          

Distriktsorganisasjon 

Arendal 15/8  50  
Borre 21/10  63  
Brevik 10/10  55.6  
Bø 14/10  52  
Farsund 23/9  46  
Flekkefjord 25/9  41  
Færder 23/10  63.4  
Gimsøy 10/9  52 31.7 
Grenland 9/10  47  
Grimstad 29/8    
Grøm 2/10    
Holmestrand 28/10  68  
Horten 29/10  62.6  
Jarsberg 16/10  59  
Kongsgaard 26/8  57 25 
Kragerø 16/9    
Kristiansand 26/9  49  
Kristiansand Vest 2/9  53  
Kristiansand Øst 4/9  55  
Kvinesdal 24/9  52 53 
Langesund 18/9  49 27 
Larvik 17/9  60  
Larvik Øst 19/9  36  
Lillesand 9/9    
Lyngdal 21/8  55.1 32.4 
Lågendalen 14/8  53  
Mandal 28/8  64  
Nedenes 20/8  60  
Notodden 1/10    
Nøtterøy 4/11  67.8 66.4 
Porsgrunn 18/11  42 25.5 
Risør 7/10    
Rjukan 30/9    
Sande 13/8  66.7 49.7 
Sandefjord 20/11  56.9 34.9 
Sandefjord Øst 11/11  77  
Sem 6/11  44.7 28.8 
Skien 27/11    
Skien Vest 25/11    
Stavern 13/11  46.7  
Stokke 17/10  57.7  
Svelvik 22/10  74.2 38 
Tvedestrand 12/8  80.3 52 
Tønsberg 15/10  58.9  
Ulefoss 30/10    
Vennesla 19/8  57 13 
  
 
 

Jan M. Wesenberg, 
Kristiansand Vest R.K. 
Guvernør (DG) 
Østre Strandgate 7, 4610 
Kristiansand S 
Priv. 38 02 57 04 
Mob. 90 50 85 55 
Faks 38 12 98 01 
E-post dg.2290@rotary.no 
 
Helge Sannes, Kristiansand 
Vest R.K. 
Sekretær 
Margretesvei 32, 4633 
Kristiansand S 
Priv. 38 09 22 78 
Arb. 38 11 13 12 
Faks 38 11 13 07 
E-post sekr.2290@rotary.no 
 
Kristian Brøvig, Kristiansand 
Vest R.K. 
Kasserer 
Vågbygdveien 96, 4622 
Kristiansand S 
Priv. 35 94 81 34 
Arb. 38 09 62 00 
E-post kass.2290@rotary.no 
 
Egil Remi Jensen, 
Kristiansand Vest R.K. 
Redaktør / 
informasjonsansvarlig 
Østre Strandgt. 3, 4610 
Kristiansand 
Priv. 38 10 00 22 
Mob. 90 15 34 10 
E-post 
mbrev.2290@rotary.no 
 
Per Magne Berget, Brevik 
R.K. 
DICO (IT-ansvarlig) 
Ulstrupsvei 7, 3960 Stathelle 
Priv. 35 96 08 69 
Mob. 90 03 40 69 
Arb. 35 92 28 06 
Faks 35 92 45 13 
E-post dico.2290@rotary.no 
 
Ansvarlig distriktskonferansen 
Randi Haukom, Kristiansand 
Vest R.K. 
Ole Bullsgate 23, 4630 
Kristiansand S 
Priv. 38 09 32 85 
Arb. 38 02 85 00 

 
  


