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Her kan du lese om Distriktskonferansen 2006

DG Svein Aanestad

Vi kan  igjen senke skuldrene. Det store løftet er tatt, og livet vender tilbake til en 
mer normal rytme. Distriktskonferansen på Bolkesjø ble en fantastisk fin 
opplevelse for Anne-Grethe og meg, og skal vi dømme etter tilbakemeldingene, så 
virker det som også de øvrige deltakere er førnøyde. Arrangementskomitéen, med 
en samlet Notodden RK i ryggen, har lagt ned et enormt arbeid for at alt skulle gå 
knirkefritt. Og for meg ser det ut som om alt har klaffet, det mer offisielle 
programmet med Rotaryinnhold, det kulturelle og mer underholdningsmessige, så 
vel som det som dreier seg om logistikk og forpleining. Vi vet ikke hvordan vi nok 
skal få takke alle involverte. Dette skal vi aldri glemme! 

Det var kort mellom høydepunktene, men Thorvald Stoltenbergs glitrende kåseri 
er vel  noe av det som vil etse seg inn i minnet hos de fleste. Og så Sigmund 
Grovens virtuose, og samtidig varme og følsomme traktering av sitt instrument 
under lørdagens festmiddag. Som heddøler er vi stolte over at den lille bygda vår 
har fostret en slik verdensstjerne! 

Av innslag med direkte tilknytning til Rotary gjorde Notoddens yngste medlem 
Thor Anders Didriksen inntrykk med sitt oppriktige og tankevekkende innlegg om 
det å være ung i Rotary. Ekteparet Andreassen, begge tannleger fra distrikt 2260, 
har snart 20 oppdrag som Rotaryfrivillige bak seg, og med glimt fra spennende og 
eksotiske tjenestesteder, redegjorde de for mulighetene enhver rotarianer har til å 
melde seg til tjeneste. For meg den mest komplette rotarianer, PDG Edrund 
Olaisen, gledet oss med sitt varme og engasjerte foredrag om "Gleden ved 
Rotary", og sist, men ikke minst, gjorde RI-presidentens representant Sir Andy 
Chande fra Tanzania inntrykk på forsamlingen med impulser fra den store 
Rotaryverden der ute, og en fin og positiv oppsummering av konferansen til slutt.

Vi kan nå på ny konsentrere oss om klubbesøk. Denne uken står Arendal for tur. 
Vi gleder oss!
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