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Besøk på RYLA -07, PETS/Distr.samling (2. del), Inner Wheels Distriktsårsmøte i Tønsberg, siste 
påminnelse om innbetaling til TRF

Distr.guvernør 2006-07, Svein Aanestad

Guvernøruniformen og -kjeden har fått luftet seg de siste dagene. Weekenden har 
stått i Rotarys tegn, med flere høydepunkt. For å begynne med begynnelsen: 
besøket til RYLA-arrangementet på Vindfjelltunet ble for vårt vedkommende flyttet 
fra fredag til torsdag ettermiddag/kveld, med overnatting til fredag. Vi møtte ei 
fantastisk flott og entusiastisk gruppe unge deltakere, som hadde pyntet seg med 
sin fineste stas  til "festmiddag". Det ble en stilig seanse, med deilig mat og 
drikke, hyggelig samvær, taler, Kongens Skål, samt premieutdeling for dagens 
aktiviteter og konkurranser. Selv fikk jeg, assistert av Anne-Grethe, æren av å dele 
ut kursbevis. Vi benyttet samtidig anledningen til å forære hver av deltakerne en 
pin med "Lead the Way", årets motto.  Hva kunne vel passet bedre på et 
ungdomsseminar der ledelse er temaet? Vi må bare ta av oss hatten for 
arrangøren, Sandefjord Øst RK, med primus motor Thor Asbjørn Andersen og 
klubbens president Dag Albertsen i spissen. De har gjort en kjempejobb med 
opplegget. Det var ikke langt fra at vi fikk  "hakeslipp", da Thor Asbjørn kom med 
følgende erklæring under middagen: "Hvis ingen andre insisterer på å få 
arrangementet neste år, så tar vi det gjerne en gang til!" Noen oppturer skal man 
jo ha! Det var ikke mange uker siden jeg holdt på å å gi opp å få RYLA arrangert i 
mitt Guvernørår! I denne sammenheng vil jeg  trekke fram RYLA-koordinator 
Ragnhild Flåtten samt AG Brian Jacobsen, som begge har spilt en avgjørende 
rolle som "pådrivere", og det i beste rotaryånd!

Neste stoppested var Arendal og del to av årets PETS/Distriktssamling. Til tross 
for savnet av IPDG Egil Omdal som en viktig bidragsyter til programmet, ble 
arrangementet gjennomført med stil. Vi ønsker alle sammen Egil god bedring og 
velkommen tilbake "på banen"! DGE Laila og hennes stab kan nå puste lettet ut 
og fortrøstningsfullt gå kommende rotaryår i møte. Tilbakemeldingene er positive 
fra en forsamling preget av stort engasjement. Det imponerer at samtlige av 
distriktets klubber var representert til PETS,  og frammøtet av øvrige 
nøkkelpersoner til Distriktssamlingen var også, så vidt jeg oppfattet, i overkant av 
forventet. 

Men det sto mer på Guvernørparets program. Vi var invitert til å representere 
Distrikt 2290 på "Inner Wheel"s festmiddag i forbindelse med deres 
Distriktsårsmøte (tilsvarer vår Distriktskonferanse) på Hotell Klubben i Tønsberg. 
Dermed var det var bare å sette kursen tilbake mot Vestfold. Fra Notodden er jeg 
vant med et visst samkvem mellom Rotary og Inner Wheel. Derfor har det 
forbauset at dette ser ut til å være unntaket i vårt distrikt, snarere enn regelen. Det 
ble en hyggelig samling i hotellets ærverdige ballsal, ledet av Distriktspresident 
Inger Kathrine Løken fra Nøtterøy Inner Wheel Klubb, en samling med god mat og 
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drikke, taler og underholdning av lokale trubadurer. Inntrykket av Inner Wheel 
som en aktiv bevegelse i stadig vekst, ble forsterket. Det kom sterke signaler om 
at man fra Inner Wheel-klubbenes side ønsket en større grad av samarbeid med 
Rotary. Mer informasjon om Inner Wheel på http://www.innerwheel-norge.org/

Med mars måned på hell, er det  bare få dager til fristen for å få innbetaling til TRF 
(The Rotary Foundation) registrert på inneværende år. Dersom det nå er klubber 
som enda ikke har ordnet dette, må det skje nå! Opplysning om kontonr på s 36 i 
Håndboka for 2006-07, dollarkurs 6.35
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