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Månedsbrev nr. 4 – november 2016   

Tranby, 4. november 2016 

Gode Rotarianere 

Vi har først og fremst en gledens melding å dele. UKE 43 ble vellykket. Takket være stor innsats fra 
AGene, presidenter og PDG Bjørg hadde vi flere svært vellykkede arrangementer i løpet av uke 43 i 
vårt distrikt. Tre av disse på samme dag, så min deltakelse ble dessverre noe begrenset. Men mange 
andre deltok og jeg håper det både ga input, ny kunnskap og ikke minst stolthet over hva The Rotary 
Foundation har klart å gjennomføre i løpet av de siste 100 årene. 
 
Distriktskonferansen 15. oktober samlet ca 200 rotarianere i Drammen. Selv om jeg er sterkt inhabil, 
satt jeg med følelsen av at konferansen ble vellykket. De tilbakemeldingene jeg har fått tyder på det. 
Innlederne ga oss input og inspirasjon innenfor temaet verdier. Ikke glem dette når hverdagen igjen 
kommer. Og som representanter fra klubbene - sørg for at klubbens øvrige medlemmer indirekte får 
delta i opplevelsen. Et moment jeg merket meg var Henrik Syses lille betraktning om verdibegrepet 
hvor han presiserte dette med uttrykket respekt. Spekt kommer av ordet spectare som betyr å se og 
re betyr om igjen. Verdier har noe med å se om igjen – vurdere om igjen – tenke om igjen. Når 
engasjementet bruser i blodet er dette verd å reflektere over. 
 
Årsmøtet gikk greit og det var hyggelig å registrere den positive tilbakemeldingen Årets Rotarianer 
fikk.  Jan Haraldseth fra Nesbyen Rotary Klubb har gjennom mange år gjort en kjempeinnsats for 
utvekslingsstudentene slik at de kan få oppleve norsk vinteraktivitet. Gratulerer. Om et år vil en ny 
person overta stafetten – tenk på om dere i egen klubb har en aktuell kandidat. 
 
Årsmøtet gjorde også vedtak om å oppnevne en komité for å gjennomgå distriktets vedtekter. Disse 
er i hovedsak uendret fra 2008. Jeg arbeidere nå med å finne deltakere i denne komiteen. Vi må sikre 
at alle deler av distriktet er representert og at komiteen har sammen den nødvendige kompetanse til 
å gjennomføre dette arbeidet. Det er mange som engasjerer seg nå på dette trinn i prosessen. Men 
jeg håper for forståelse for at dette er mitt ansvar pålagt meg av årsmøtet, og at jeg må få nødvendig 
arbeidsro til å finne både villige og aktuelle personer i gruppen. 
 
Også november har sitt motto i Rotary. Månedens tema er sykdomsforebygging og behandling hvor 
fokus er å øke tilbudet av fri eller rimelig sykebehandling. Rotary gjør en jobb på dette området 
verden både innen polio, HIV/AIDS og malaria. Det kan være muligheter for å mange å gjøre en 
innsats på dette området. 
 
Til slutt en liten oppfordring. Det er nå du må tenke på hva din klubb skal være til våren. Da tenker 
jeg ikke bare på møteprogram og slikt – det har dere kontroll på. Men kanskje enda viktigere er å ta 
opp i klubben diskusjonen om mulige prosjekter og ikke minst klubbens sosiale arrangementer. 
 
Lykke til videre i rotaryåret med alle gode ønsker fra 
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