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Convention i Birmingham i gang denne uken.
Toppen av enhver rotarianers rotaryliv.

Birmingham here we come! 
Denne uken begynner RI’s Convention i Birmingham, et kjempearrangement trolig 
med mer enn 
20000 deltakere fra alle deler av verden. I et mylder av rotarianere, delegater og 
ledsagere, etableres kontakter og planlegges prosjekter på tvers av distrikter og 
landegrenser. En Convention er en opplevelse som alle rotarianere skulle unne seg en 
gang i livet, enten det er for å utføre offisielle rotaryplikter, lære mer om Rotary, 
møte utadvendte mennesker eller bare delta i den festen som dette er. 

Vi har ikke tradisjon i Norge for å valfarte til Convention i store flokker. Pr. 6. april 
var 67 norske påmeldt. Sett på bakgrunn av at Birmingham er nært, reisen koster 
lite og det menneskelige utbyttet er stort, kunne det godt vært flere ganger så 
mange. Fra andre deler av verden kommer rotarianere i tusenvis. F.eks kommer det 
fra Pakistan 186, Nigeria 433, Ghana 165, Uganda 293, og Danmark 59. Den store 
deltakelsen fra Afrika og Asia forteller at mange føler dette er en meningsfylt 
verdensbegivenhet og at de har forventninger til at det kommer noe godt ut av det. 

Når Convention starter har det allerede vært avholdt Preconvention, eller 
Birmingham International Institute som det offisielt heter, i tre dager. Dette er 
et arrangement der embedsmenn fra alle land og alle rotaryaktiviteter møtes for å 
utveksle synspunkter og drøfte fremtid og prosjekter. Blant temaene finner vi bl.a. 
Polio Plus, TRF’s pilotprosjekt, vannprosjekter og utveksling. Preconvention er den 
matnyttige innledningen der læring gjennom nærkontakt med organisasjonens 
fremste ledere i plenumsmøter og rundebordsdiskusjoner. 

Søndag den 21 juni åpner Convention kl. 9:00 med storslagen flaggparade der alle 
Rotarys medlemsland deltar. RI-presidenten og hans nærmeste medarbeidere 
hilser og apellerer. I de etterfølgende sesjoner og grupper møtes representanter 
for distriktene til forpliktende samtaler. 
Det knyttes kontakter om prosjekter, GSE og ungdomsutvekslinger. Det er 
tradisjon i de norske distriktene å sende innkommende guvernører til Convention i 
den hensikt ytterligere å forberede dem for sitt guvernørår. For dem er 
Convention også hardt arbeid og lange økter. Flere av dem som har opplevet en 
Convention kommer tilbake. Slik sett er det mange norske DG’er og PDG’er som 
reiser for egen regning. Convention har også en viktig sosial funksjon. Det 
arrangeres hjemme-hos kvelder og det blir et storslått seneshow med 
verdensberømte aktører. Og, - igjen: Det mest fantastiske med Convention er 
opplevelsen ved å møte postive, utadvendte mennesker som er interessert i verden 
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utenfor seg selv! 

Vi sees i Birmingham! 
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