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Godt nyttår og takk for samarbeidet.
Mine nyttårsønsker

Kjære Rotaryvenner, godt nytt år!

Jeg takker for sist og for godt samarbeid i året som snart er gått. Det 
har vært et begivenhetsrikt halvår. Dere som er aktive i klubbene 
opplever sikkert det samme: Rotary appellerer til innsats på så mange 
måter og gir vennskap og anledning til meningsfylt innsats tilbake. Jeg vet 
at det for mange av dere er en utfordring å bidra til Rotary i konkurranse 
med familie og jobb og andre viktige områder. Likevel stiller dere opp, 
skaper veldrevete klubber med gode miljøer som gjør det mulig å arbeide 
for Rotarys mål både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Ofte møter vi spørsmålet om hva Rotary er og finner det vanskelig å gi 
kortfattete og dekkende svar. Også oss imellom er det viktig å ha fokus 
på hvem og hva vi er. Vi er en yrkesorganisasjon, vi er organisert i klubber 
som er basert på vennskap, vi gagner andre gjennom våre prosjekter innen 
helse, vannforsyning, bekjempelse av sult og analfabetisme. Dette, og vårt 
internasjonale arbeid for utveksling og utdanning av ungdom, gjør at vi er 
en viktig samarbeidspartner på verdensplan for fred. Vi kan jo begynne 
med det, men vi vet at uten medlemmenes entusiasme og uegennyttige 
innsats ville vi ikke kunne utrette noe som helst. 

Likevel opplever mange av oss at vi ikke er flinke nok til å skryte av oss 
selv. Vanligvis er det prisverdig det, men i vårt tilfelle er de resultatene 
vi kan oppnå ved å tjene andre, direkte avhengige av at våre omgivelser 
forstår at det vi gjør er verdifullt. 

Skulle jeg tillate meg å ha en ambisjon for det kommende året må det 
være at vi blir ennå dyktigere formidlere av kontakt overfor dem vi skal 
tjene: Vå må nå frem til dem som kunne tenke seg å være 
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utvekslingsstudenter, Georgiastipendiater, fredsstipendiater, deltakere i 
RYLA, GSE og Handicamp,  slik at flere får sjansen. Det er tankevekkende 
at vi ikke har lange køer med søkere. Potensielle deltakere finnes der ute 
i samfunnet. Det er din klubbs aktivitet som avgjør om vi får dem i tale. 

Vårt fremste tilbud til vårt nære samfunn er medlemskapet i vår 
organisasjon, tilbud om nære vennskap, om økt kunnskap om verden 
omkring oss, medmenneskelige opplevelser og ikke minst et tilbud om å 
være med på noe som gagner andre. Det gir mye tilbake! 

Jeg ønsker alle rotarianere i 2290 alt vel i det nye året og ser frem til 
fortsatt godt samarbeid. 

Med Rotaryhilsen 

Per A. Filseth 
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