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Hvor er Georgiakøen?

Hvor er køen av søkere til Georgiastipendet!

Tiden nærmer seg med stormskritt fristen for å søke dette fantastiske 
stipendet: Ett studieår i Georgia med alt betalt venter den som blir valgt. 
Reisen tur retur og lommepenger må man riktignok selv betale. Sammen 
med 90 andre studenter fra hele verden tilbys de fleste studieretninger 
på et av Geogias universiteter, unntatt medisin og tannmedisin.  De søkere 
som er aktuelle er ferdige med videregående, alder mellom 14 og 24 år. 
Mange konkurrerer om stipendiene, bare 4- 6 norske studenter deltar 
hvert år. 

Den som søker må være flink på skolen, være utadvent og motivert for å 
være ambassadør for Norge.  Det kreves også avlagte tester. Tenk på den 
muligheten som staten Georgia her tilbyr!

Stipendet er et Rotary program og stipendiatene vil være knyttet til 
vertsfamilier og vertsklubber:

Søknadsfristen er 1. oktober og bare søknader levert før fristen vil 

bli vurdert.

Du kan finne mer informasjon på side 56 i årets Årbok og Matrikkel, på 
den internasjonale nettsiden for programmet: www.GRSP.org. Spørsmål 
kan også rettes til advokatfirmaet@asmussen.no

Lykke til, men vær rask!

Rotaryåret i full gang
Siste helg har guvernøren deltatt som gjest på Distriktskonferansen i 
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distrikt 2250 i Bergen. Flott program ag værgudenes velsignelse preget 
arrangementet. Selv fikk jeg fremføre hilsen fra oss i 2290 og  de andre 
norske guvernørene. Rita og jeg ble pent behandlet og knyttet nye 
bekjennskaper. Rotaryånden var som vi kjenner den hos oss: Bare positive, 
blide og utadvendte mennesker som det er hyggelig å være sammen med. 
Guvernør Tor Leganger-Hansen gjennomførte med stil og humør. Det 
store faglige tema på Tors konferanse var Polio Plus. Vi fikk oppleve et 
glitrende foredrag av Ann Lee Hussey, hun er selv polirammet og vært 
frivillig deltaker i bekjempelsen i India i flere år. Den som ikke ble rørt av 
hennes presentasjon måtte være laget av stein!

Kommende helg er jeg invitert til guvernør Finn Munks 
Distriktskonferanse i Aalborg, vårt nærmeste nabodistrikt  for å 
overbringe hilsen fra oss norske guvernører.  Prosjekter og samvær vil 
være i forgrunnen der også, forstår jeg.

Den store oppgaven for guvernøren om høsten er klubbesøkene. 46 
klubber skal ha besøk og utfordringen er å gi videre noe av rotaryånden 
og inspirere klubbene gjennom dialog og foredrag. Klubbene er utrolig 
forskjellige og arbeider på sin egen måte. Jeg har gledet meg til dette og 
blir ikke skuffet. Så langt har jeg vært hos 16 klubber. Overalt får jeg 
strålende mottakelse og mye rotarylærdom med på veien.
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