
Ukebrev nr.26 - uke52 - 25.desember 2006

http://d2290news.rotary.no/index.php?mod=one&id=13155  
Skriv ut siden

Her kan du lese om "Julerefleksjoner"

Distr.guvernør 2006-07 Svein Aanestad

For ti år siden het presidenten i Notodden RK Helge Albrecht Larsen. Med sine 74 
år var han allerede den gang en godt moden mann. Helge er stadig en av de mest 
aktive medlemmene i klubben, og bidrar jevnlig på møter og arrangementer. 
Mange vil huske hans glimrende innlegg som innledning til siste dag på årets 
distriktskonferanse på Bolkesjø. I sitt månedsbrev for desember 1996 har han 
reflektert over julen, og jeg tillater meg å sakse fra dette:

"Høsten er for lengst gått over i vinter, og vi er inne i den mørkeste årstiden. Jula 
står for døra. Mer enn de andre høytidene er den en sammenhengende 
festperiode. Den lar oss se de virkelig lange linjene i vår kulturhistorie. For denne 
høytiden er så gammel at de første opplysningene vanskelig lar seg tyde, og 
framleis er den uten sammenligning den største årsfesten. Framfor noen annen er 
jula høytiden med fest og varme, men også en tid for ettertanke. Det sjette året i 
dette decenniet, det siste i vårt hundreår, går mot slutten. Det har brakt 
menneskeheten både gleder og sorger.

De fleste av oss kjenner vel glede og høytid når jula bringes på bane. Den er 
familiehøytiden framom alle andre. Vi skal snart samles til fest i de tusen hjem, og 
gaver skal gis og mottas. Men mange har vel et sterkt inntrykk av at jula er blitt 
svært kommersialisert, og at gleden og høytiden ofte blir fortrengt av mas og kav, 
stress og sjølvskapte problemer. Har vi - midt i alle forberedelsene - glemt det 
glade budskapet som egentlig ligger til grunn for julefeiringen? I denne 
sammenhengen er vel ikke vi Rotarianere bedre enn noen andre. Det burde vi 
kanskje være. For vi har høye idealer og formålssetninger å forsvare. Det er ikke 
tvil om at sant vennskap og godt kameratskap, personlig hjelpsomhet og 
tjenestevillighet vil bidra sterkt til å gjøre denne verden bedre og - på sikt - utvikle 
internasjonal forståelse.

Dersom vi - midt i julerushet og strevet - kunne la tankene dvele omkring Rotarys 
formål og ide, og prøve å leve mer i samsvar med våre idealer, ville mye være 
vunnet. Sant vennskap skaper glede, og det samme gjelder personlig 
hjelpsomhet. Hva kan vi så gjøre for å legge for dagen noe av Rotary-ånden? La 
oss i forbindelse med julehøytiden prøve å glede en eller flere av våre 
medmennesker som har det vondt, og som kanskje føler seg ensomme og 
ulykkelige! Husk at alle blir glade over å møte omtanke og forståelse. Kanskje kan 
vi gi både oss selv og noen av dem vi får hjelpe, ny glede og nytt livsmot. Alle 
trenger vi menneskelig varme og nærhet..."

En riktig Gledelig Jul og et Godt Nytt År til alle!
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