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Distriktskonferanse i D 1410, Finland, vårt GSE-team på vei hjem fra Cornwall, innbetaling til TRF 
og TRF-seminar. Vekslingskurs for mai

Distr.guvernør 2006 - 07 Svein Aanestad

Gjenvisitten til Distrikt 1410s Distriktskonferanse i Pori (Björneborg), 
Finland, er lykkelig overstått. Og det ble, sett fra vårt synspunkt, en 
ubetinget suksess. Dette til tross for språkbarrieren og et ufyselig vær 
det meste av tiden. Som antydet i forrige ukebrev var vi litt spent, ikke 
minst på dette med språket. Men problemene knyttet til dette ble mindre 
enn fryktet. Det meste foregikk på svensk, og gjerne også på engelsk, i 
tillegg til finsk. Bl a hører Åland, med sine to klubber, til d 1410, og der 
er det svensk som gjelder. Det hører med til historien at disse klubbene 
ønsker å komme sammen med et svensk distrikt, på tross av at man 
politisk er en del av Finland. Dette har sammenheng ikke bare med 
språk, men også med det faktum at både fly- og båtforbindelse er bedre 
mellom Åland og Sverige, enn mellom Åland og Vest-Finland. En 
avstemming om dette på konferansen endte med klar majoritet for at alt 
skal fortsette som nå. Vi la merke til at delegatene fra Åland reiste hjem 
etter at resultatet av avstemmingen var klar. Var det tilfeldig, eller var det 
snakk om en demonstrasjon? Uansett, en litt guffen og utrivelig 
 situasjon....

RI-presidentens representant til konferansen var IPDG Per Hylander fra 
d 1440, Danmark. Sammen med ham og hans kone Kirsten, hans Aide 
PDG Eero med kone, og Guvernørparet Tauno og Aulikki, fant vi tonen 
ganske fort. Kjemien passet perfekt, og vi hadde det utrolig trivelig. Jeg 
regner med å komme tilbake litt mer detaljert fra denne konferansen i et 
kvartalsbrev.

Vårt GSE (Group Study Exchange)-team er på vei hjem fra Cornwall. 
Signaler tyder på at det dreier seg om en vellykket utveksling så langt. 
Den 24 april mottok jeg følgende SMS fra gruppeleder Elling Michelet: "--
Til nå har vi hatt 7 yrkesrelaterte dagsprogram hver; resten har vært 
felles kultur-  og sosiale tiltak. Over alt har vi møtt spennende, 
engasjerte og varme mennesker. Vårt presentasjons-program har vi hatt 
7 ganger, med stor suksess. Jeg tror vi har tre nye Rotarykandidater 
her...Hilsen fra Cornwall. Elling."  Vi venter nå med spenning og 
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forventning på gruppen fra Cornwall. Jeg føler meg trygg på at klubbene 
i vårt distrikt som skal ha hånd om opplegget, vil sørge for at også vår 
del av utvekslingen blir god og og meningsfull for deltakerne.

Så til innbetaling til TRF (The Rotary Fondation). I følge oversikten på 
Rotarys hjemmeside er det pr 31.03 fra vårt distrikt betalt inn USD 
40.000, som er vel USD 4.000 mindre enn målet for distriktet (summen av 
beløpene klubbene oppga som sine mål for året). Kanskje litt skuffende 
når vi ser på fjoråret, med nesten USD 47.000  inn, mens målet da lå på 
USD 39.000. Mens vi er inne på TRF og Internasjonal tjeneste, minner jeg 
om seminarene som også i år blir arrangert: I Kristiansand er det utsatt, 
men 03.05 i Tønsberg og 08.05 i Skien, tidsrom mellom 17.30 og 20.30. 
Nærmere detaljer er sendt ut til samtlige både nåværende og 
innkommende presidenter.

Til slutt vekslingskursen for mai: kr 6,15. Dollaren er altså billig, så 
kanskje det var en ide å utnytte dette til å få mest mulig utav et bidrag til 
TRF?
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