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Distriktskonferanse nord for Polarsirkelen og brev fra leder av TRF

Distr.guvernør 2006 - 07 Svein Aanestad

Noen ganger skjer det ting som snur opp-ned på alt man har av planer 
og opplegg. Slik som det skjedde med oss denne helgen. Anne-Grethe 
og undertegnede satt foran TV'n og "ante fred og ingen fare", da 
telefonen ringte. Vi hadde så smått begynt "nedtellingen" til vår venn 
Wojciech's Distriktskonferanse i Szczecin 17 - 20 mai, og hadde ikke 
ventet telefon fra stikk motsatt retning, nemlig fra Troms! Det var 
Guvernørkollega i vårt nordligste distrikt, d 2270, Olav Winther fra 
Finnsnes, som var på tråden. Han ville vite om vi hadde noe spesielt fore 
kommende helg. Det hadde vi jo for så vidt, Anne-Grethe med vakt på 
Notodden Sykehus, og undertegnede som hadde lovet seg bort som 
barnevakt, men da Olav nærmest tryglet oss om å komme til Finnsnes til 
hans Distriktskonferanse, var det vanskelig å si nei. Sykdom gjorde at 
han plutselig sto uten noen representant for de norske distriktene, og så 
ville han faktisk svært gjerne at akkurat vi steppet inn og kom oppover! 
Enden på visa ble at vi "kastet oss rundt" for og få andre til å overta 
Anne-Grethes vaktansvar, samtidig som flybilletter bestiltes på Internet.

Ikke uventet ble det en storartet opplevelse på mange vis. Det er vakkert 
i Nord-Norge. Og det spesielle lyset er der, selv om våren enda ikke 
riktig har festet grepet. Men det beste er menneskene. Man møtes med 
en ekte velgjørende varme, inderlighet og vennlig 
gjestfrihet, og samtidig  det enestående  direkte og likeframme, unikt for 
døtre og sønner av landsdelen! Det er det som for oss først og fremst 
gjør det så spesielt. Det varmer å oppleve oppriktig glede ved å se og 
treffe oss, blandet med overraskelse over at akkurat vi var der! På 
programmet sto det nemlig andre navn. Det hører med til historien at 
den kanskje aller mest himmelfalne var vår egen PDG Edrund, som 
sammen med sin Jan var der for å holde foredrag over emnet "Rotary i 
ord og gjerning". Det burde ikke være noen overraskelse for noen av 
oss at akkurat dette ble et av de aller beste og mest tankevekkende 
innslagene på hele konferansen!

Men det ble mange andre høydepunkter. Bl a et morsomt og elegant 
framført foredrag som gjorde et dypt inntrykk , med overskriften: 
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"Kampen mot analfabetisme - med fokus på dysleksi", av lærer og 
forfatter Bjørn Nitteberg, med utgangspunkt i hans egen situasjon og 
livshistorie. (Mer kan leses på: 
http://troms.kulturnett.no/polar/forfattere/nitteber.htm) Utrolig hvor 
utbredt dysleksi er i vårt samfunn, og hva negative konsekvenser 
tilstanden kan føre til for dem det gjelder. Dette var virkelig en 
tankevekker! 

Ellers er man meget opptatt av medlemsverving og chartring av nye 
klubber. Dette for å klare kravet som RI har satt som ultimatum. Innen 
utgangen av 2007 må man ha skaffet minst to nye klubber og ca 50 flere 
medlemmer for å møte minimumskravet om 30 klubber og 1000 
medlemmer. Dette for å kunne forbli eget distrikt. Man satser på å skulle 
klare det, selv om det kan vise seg å bli en utfordring i største laget !

Det er kommet en mail fra lederen av TRF (The Rotary Foundation) Luis 
Giay. Den handler om at det slett ikke behøver være slik at rotarianere 
som er blitt såkalte Paul Harris Fellows slutter å bidra til TRF. Brevet 
legges som et vedlegg til utsendelsesmailen.....

Neste ukebrev vil det bli PDG Edrund som står for (forutsatt at hun har 
kommet seg etter Nord-Norgeturen)...
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