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Hvordan vil vi ha Rotary? Invitasjon til Polen. Zürich er fornøyd.....

Distriktsguvernør 2006-07 Svein Aanestad

Etter at jeg tok opp spørsmålet om Rotary er på glid mot å bli utelukkende en 
humanitær organisasjon, har jeg fått enkelte kommentarer, bl a fra den person jeg 
ser på som den mest ekte og komplette rotarianer, PDG Edrund Olaisen. Jeg har 
fått lov til å sitere henne: "----Vi har så lenge ligget i dvale her oppe i nord, og har 
på mange vis vært på utsiden av det virkelige Rotary. Og da møter vi gjerne slike 
holdninger (som også jeg gjorde, selvfølgelig). Da er det flott at du minner om at 
Rotary aldri har vært noen yrkesorganisasjon. Det har alltid vært en 
SERVICEORGANISASJON MED YRKESBASERT MEDLEMSSKAP. Verdens første 
serviceorganisasjon, sågar! Bredden i yrker og kunnskap har på et bedre vis enn i 
andre organisasjoner gjort oss i stand til å  opptre som ressurspersoner både 
lokalt, nasjonalt, og ikke minst internasjonalt. Det er verdt å minne om at bl a 
UNESCO er bygd på Rotarys grunnprinsipper. Vår organisasjon var også i høy 
grad delaktig i FNs etablering. Kanskje mange av medlemmene blir med av 
egoistiske grunner? - "What's in it for me?" Etter en stund forstår forhåpentligvis 
de fleste av oss hva Rotary virkelig dreier seg om. Og da spør vi oss selv: "Hva 
kan jeg gjøre for å bidra til en bedre verden, til vekst i lokalsamfunnet og for å "Do 
Good in the World"!

Vi er av venn og guvernørkollega Vojciech Czyzewski invitert til å representere de 
norske distrikter på Distrikt 2230s distriktskonferanse. Den holdes i Szczecin i 
nordvest Polen 18 - 20 mai 2007. Distriktet består av Polen, Ukraina og 
Hviterussland, og feirer 10-årsjubileum som eget distrikt. Dette er noe vi gleder 
oss storlig til!

Jeg siterer fra en mail fra Janet Treichler i RIs kontor i Zürich: "Dear Governor, 
You will be pleased to know that the clubs in your District have all paid for the 
Semi Annual Period 1 July 2006. Therefore many thanks for your good work and 
concern. Best Regards, Janet. " Jeg er glad for å kunne sende denne takken 
videre til AGene og til de respektive klubbene. Bra jobba!
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