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Betraktninger om livet og om Rotary, påminnelser om RYLA og GSE, samt veksligskurs for februar 
-07

Distr.guvernør 2006-07, Svein Aanestad

I ukebrev nr 26 siterte jeg Helge Albrecht Larsen, som i en alder av 74 år ledet 
Notodden RK som president for ti år siden. Han var, og er fremdeles, litt av en 
livsfilosof, og ga mye av seg selv i sine månedsbrev. Jeg har lyst til å sitere litt fra 
januarutgaven 1997:

"- Jeg synes siste Rotaryåret har vært et godt et for NRK. Vi har opplevd engasjement, og vi tror at 
de verdiene vi vil formidle, har større muligheter enn på lenge. Stadig flere mennesker sier som 
Ole Paus: "Vi har alt. Men det er også alt vi har!" Da våkner behovet for noe mer, for etiske verdier 
og et åndelig perspektiv. Rotary er nettopp til for slike søkende mennesker. Når organisasjonen 
vokser, engasjementet øker og våre verdier har livsvilkår, da kan vi frimodig gå videre og invitere 
nye mennesker med i våre rekker.

Våre liv fylles med så mangt. Vi bruker nettopp formuleringen "å fylle livet. Vi flykter fra tomheten 
ved å fylle livet med innhold. Og det er såmenn ikke vanskelig i våre dager, med tilbud som hamrer 
mot oss fra alle kanter. Selvsagt er det viktig å fylle livet. Man enda viktigere er spørsmålet om hva 
vi fyller livet med. Man behøver ikke være "finkulturell" for å reagere på mange mediers tilbud av 
stupiditeter. Det er fare på ferde når alt vi fyller oss med blir morsomt, lettvint, overflatisk og glatt. 
Da vil våre sinn bli preget av det samme. Er vi redde for det tomme rom, "horror vacui", må vi fylle 
det med noe verdifullt, og her er det Rotarys idealer og moralsyn kommer inn i bildet....."

Han filosoferer videre over alle de negative kreftene som er i sving i dagens 
moderne samfunn, og hva en organisasjon som Rotary kan bety for å skape en 
positiv balanse: 

" - Rotarys lære kan være til avgjørende hjelp for alle som er kommet i en vanskelig situasjon. Vår 
organisasjon gjør i og for seg intet for oss, men den hjelper oss til å finne verdier som setter våre 
bekymringer på plass. For mange er det ofte vanskeligere å ta ansvaret for egne handlinger enn 
det er å ordne opp for andre. Trangen til å hjelpe ligger dypt i mange mennesker. Men aller helst 
skal denne trangen utløses i kollektive skippertak og til anerkjente, positive formål. I vårt stadig 
kaldere samfunn anses dessverre ikke alltid eldreomsorg som så positivt at det kaller på større 
personlig innsats, til tross for at alle snakker om å gjøre mer for de gamle - og især for de gamle 
syke. Slik som det byråkratiske omsorgsarbeidet har utviklet seg, faller det et stort personlig 
ansvar på alle som ikke selv trenger hjelp. Et utilstrekkelig system gir oss dette ansvaret, ikke de 
mange oppofrende legene og sosialarbeiderne....."

Disse betraktningene synes å være like aktuelle i dag som for ti år siden, og kan 
kanskje mane oss til ettertanke......

På Presidenttreffet i Arendal var det mange hender i været da det ble oppfordret til 
å sende deltakere til RYLA i mars. Vi talte mer enn 20 hender, men til nå har 
reaksjonen vært heller laber. Sandefjord Ø RK sender i disse dager ut skriftlig 
invitasjon til klubbene. Jeg håper det ikke gir inntrykk av masing når jeg nok en 
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gang ber dere innstendig om å vise velvilje her. Man er avhengig av minst 15 
deltakere! (22-25.03-07).

På samme vis når det gjelder GSE. En gruppe på fire deltakere pluss reiseleder 
skal sendes utenlands, denne gang til Cornwall, UK. Og her haster det nå virkelig! 
Der over vil man gjerne legge opp til et så bra program som mulig. Det er derfor 
viktig at de får vite sammensetningen av gruppen snarest. La noen få denne 
enestående muligheten til å studere liv og virksomhet knyttet til sitt eget yrke i et 
fremmed land! (2 - 30 april -07). 

Helt til sist: vekslingskursen for februar -07: kr 6,35
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