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Her kan du lese om:
- Leserbrev fra Edrund Olaisen

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære presidenter og medrotarianere. 

Convention er over oss, og når dette leses befinner vi oss forhåpentlig midt i 
Rotarys største møteplass. En Convention, en verdenskongress som er en 
opplevelse verdt å ta med seg. Det er kaotisk, det kan være dyrt, det er nok 
av innvendinger mot å dra. Min begrunnelse for å dra er nettopp dette med 
møteplassen. Vennskap var en av hovedtankene da Paul Harris samlet de 
første rotarianere. Det begynner med bekjentskap – vi utvikler vennskap - og 
vi høster fred. 
Derfor er møteplassene så viktige, og derfor må vi alle bidra til å skape disse 
”knutepunkter for fred”. Vi må kanskje våge oss litt lenger utpå dypet, våge å 
ta imot mennesker vi ikke kjenner fra før, våge å ta imot mennesker vi ikke 
kan dele språk med. Og vi må kanskje våge å besøke noen vi ikke kjenner fra 
før. A stranger is just a friend you do not know, het det i en sang for mange år 
siden. Rotary gir oss mange og gode muligheter til å bli kjent med hverandre. 
Dra på besøk til naboklubben, stikk innom en klubb når du er i Oslo eller 
Bergen, og bruk mulighetene når du er utenlands. En rotarianer er en 
brobygger, og behovet for den slags broer er stort. 
For et par uker siden hadde vi fire journalister fra Litauen her på et slags 
”mini-GSE”. De var fulle av lovord over den omsorg og det vennskap som ble 
dem til del. Sandefjord Øst og Nedenes sørget for møteplasser, og de åpnet 
døren til vennskap. Det samme skjer når rotarianere fra Flekkefjord drar til 
Rwanda og fra Skien til Sri Lanka. Møteplasser som gir grunnlag for 
bekjentskap – vennskap – fred. 
Hvor skaper du møteplasser? Stuen hjemme er et glimrende sted å starte. 

En liten glede når det gjelder innbetaling til The Rotary Foundation, fondet vårt 
som vi kan gjøre så mye godt med. Pr 30.april var det over 19 USD per 
capita. Det er kjempebra!!, og vi vet at det er sendt inn mer, så det blir et flott 
år, og godt påfyll i ”sparegrisen vår”. 

Nye mennesker står klar til å overta stafettpinnen i klubbene. Bruk 
kunnskapen du har fått dette året til klubbens beste. Jeg vet at året som 
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president er slitsomt, men håper at du har fått noe igjen for arbeidet, og at 
dine Rotarygleder er like mange og store som mine. 
Jeg ønsker alle en varm og god sommer! 
Hilsen Edrund 
rotaryarbeider 
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