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Her kan du lese om: nyhetsbrev fra klubbene og fortsettelse på klubbesøkene

Distriktsguvernør 2006-07 Svein Aanestad

En del klubber har egne nyhetsbrev; enkelte satser på ukebrev, andre 
månedsbrev, atter andre nyhetsbulletiner av mer sporadisk art. Jeg får noen av 
disse tilsendt som epost, og jeg kan forsikre om at jeg bruker en del tid på dem. 
Ja, jeg vil si det så sterkt at jeg leser dem med stor interesse. Et eksempel er 
Kristiansand RKs nyhetsbrev, "Brobyggeren". Jeg tillater meg å sakse litt fra siste 
utgave, der årets president Per Anders Havnes skriver:

--"Vi har alt snakket litt om hva jeg tenker for dette året. Jeg føler at vi står overfor to utfordringer. 
Den første er å fortsette rekrutteringen av nye og yngre medlemmer, men det krever at vi kan møte 
den andre utfordringen, som er å styrke samholdet og engasjementet i klubben.

Vi har godt grep om å lage møter med gode og engasjerende foredragsholdere. Men vi blir liksom 
tilhørere uten forpliktelser etter møtene. Alle som var med den gang, snakker fortsatt om 
dugnadene for Haraldviken. Samhold og engasjement ble skapt ved at medlemmene i klubben 
gjorde ting sammen som alle følte som sitt bidrag til Rotarys formål om å gagne andre. Hvordan 
kan vi gjennomføre noe tilsvarende når vi alle føler at vi har mer enn nok som krever vår tid og 
oppmerksomhet utenfor Rotary?

Jeg kunne tenke meg at vi gjør et eksperiment når det gjelder møteformen til våren. Annet hvert 
møte holder vi som nå med eksterne og interne foredragsholdere. De andre møtene bruker vi som 
arbeidsmøter. De forskjellige arbeidsgrupper vil da vanligvis samles til normal møtetid på Arkivet 
og arbeide med sine respektive oppgaver. Dersom tidspunktet er vanskelig, kan de i stedet avtale 
ukentlige møter til annen tid og sted og rapportere dette som Rotary aktivitet og tellende 
frammøte."

Jeg synes dette er tanker som er relevante i forhold til noe av det som var 
tema for de seneste ukebrev. Hvordan skal vi best skape engasjement, og hva kan 
gjøres for å få våre medlemmer til, selv i en travel hverdag, likevel å prioritere 
Rotary? Jeg synes også at Per Anders sitt forslag om møteform og gjennomføring 
av møtene er spenstig. Kanskje noen andre har meninger om det?

Klubbesøkene fortsetter for fullt, og i forrige uke fikk hele fire klubber besøk, tre 
av dem av en guvernør på to hjul! I løpet av kommende uke vil løpet være 
halvgått. Etter Risør førstkommende mandag, vil alle klubbene i Agderfylkene 
være besøkt. Så blir heller ikke avtandene så store fra Notodden når veiene for 
alvor begynner å bli sleipe. (Det vil bli aller første gang vi setter våre bein i Risør! 
Noen vil kanskje mene det er på tide? Her er vi også invitert til å overnatte hos 
venn og kullkamerat Tønnes Skagestad og hans Sissel, noe vi ser fram til!) Det er 
stadig en like stor fornøyelse å møte klubbene. Man føler seg i høy grad 
velkommen, hvor enn man kommer!
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