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"Kronen paa verket", nettverksbygging i Rotary, Convention i Salt Lake City, Stor Takk!

Svein Aanestad, Distr.guvernoer 2006-07

Her er det saa, "kronen paa verket", amerikabrevet, som jeg lovte. Klokken er 06.30 (ni timer etter 
Norge) i Victoria, hovedstaden i provinsen British Columbia, og det er stille i huset. Ute er det 
kjoelig, skiftende skydekke, typisk for landsdelen. Vaare verter er pensjonister og har slaatt seg 
ned  i denne vakre byen paa grunn av det milde klimaet. Terry var nummer to i den kanadiske 
ambassaden i Dar es Salaam, hvor vi ble kjent med ham og hans kone Dawn. Han ble medlem av 
Rotary i Dar, med vaar venn Sir Andy Chande som fadder (noen vil huske Sir Andy fra  
distriktskonferansen paa Bolkesjo). Paa mandag er vi invitert til lunsjmoete i Terrys klubb, en av 
Canadas eldste, med 120 medlemmer .

Og dette er en viktig del av Rotary, knytting av kontakter, det aa faa nye venner. Vi har en 
fantastisk Convention i Salt Lake City bak oss, med utallige hoeydepunkter, baade med tanke paa 
det rotaryfaglige og det mer underholdningsmessige. Vi har ogsaa hatt gleden av et tett samvaer 
med DGE, snart Guvernoer, Laila og hennes Kjell, da vi som eneste nordmenn bodde paa samme 
sted. Vi har opplevd det som baade nyttig og svaert hyggelig aa faa anledning til aa bli bedre kjent, 
saa a si sementere vennskapet og dermed oppnaa et tettere forhold. 

En tradisjonell programpost paa Convention er det som kalles Home Hospitality, der man moeter 
lokale Rotarianere. Anne-Grethe og jeg havnet i en gruppe paa ca 200 fra alle kanter av verden 
som ble tatt i buss opp i fjellene til omraadet ved Park City. Maalet var Soldier's Hollow og arenaen 
for langrenn og skiskyting under OL i 2002. Minner fra den gangen, med drabelige fighter mellom 
de norske langrennsloeperne og den beryktede Muelegg, samt Bjoerndalens maktdemonstrasjon i 
skiskyting, dukket opp. Vi fikk proeve oss paa standplass, der vi begge klarte fire av fem blinker. 
Instruktoer var amerikansk mester Brian Olsen. Ikke nok med at han var en flott og sympatisk ung 
mann, han snakket ogsaa flytende norsk. Ikke annet aa vente, etter tre aar paa skigymnas paa 
Geilo! Stor stas da det gikk opp for ham at vi var eneste norske i gruppen. Han saa gjerne at vi 
kunne treffes igjen under VM i Ostersund i Sverige til neste aar.

Ikke nok med det.... Da vi kom til bespisningen, ble vi sittende ved samme bord som Mari-Anne, 
opprinnelig fra Rjukan. Hun flyttet med familien til Amerika da hun var 11 aar gammel, men 
telemarksdialekten var intakt! Hennes mann gaar naa paa som guvernoer for det som maa vaere 
verdens aller stoerste rotarydistrikt. De bor naer Anchorage i Alaska, og distiktet omfatter,  foruten 
Alaska, Russland oest for Uralfjellene. Her dreier det seg om et distrikt som strekker seg over 11 
tidssoner! Saa skal vi ikke klage paa lange avstander i distrikt 2290!

Dette var bare spredte eksempler paa den siden av Rotary som gaar paa nettverksbygging. Er man 
glad i mennesker og nysgjerrig og sulten paa nye inntrykk og opplevelser, er Rotary rette arenaen!

Jeg vil oppfordre alle til aa gi seg tid til aa lese mer om Rotarys Convention paa hjemmesiden 
rotary.org, da det vil foere for langt her aa gaa i detalj. Bare en link til dem som trodde ideen om 
e-clubs i Rotary var doed: 
http://www.rotary.org/newsroom/convention2007/stories/20070620_eclub.html

Til sist: takk til alle som taalmodig har lest ukebrevene, for alle tilbakemeldinger, og til alle som 
har bidratt med stoff. En stor takk fra oss begge for hyggelige stunder og flott mottakelse over alt! 
Og naa er ogsaa Kvartalsbrev nr 4 lagt ut under fanen Maanedsbrev/Kvartalsbrev paa 2290s 
hjemmeside. Enjoy!
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