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Kjære Rotaryvenner, 

En av guvernørens plikter er å besøke alle klubbene i distriktet minst en gang i funksjonsåret. Basert 

på erfaringene fra mine to første besøk - Jarlsberg og Mandal - vet jeg at det snarere er et privilegium 

enn en plikt. 

Alle klubber er forskjellig - med ulike væremåter og tradisjoner. men felles for alle klubber er den varme 

og velvilje som møter guvernøren når han er på besøk. Jeg sitter igjen med gode minner og 

positive inntrykk fra såvel møte med styrene som medlemsmøtene. Jeg har møtt to vel fungerende 

klubber som med medlmmer som er bredt for å ta et tak - både for klubben og for DOING GOOD IN 

THE WORLD. 

Begge klubbene har Ungdomsutveksling - et av våre flaggskip høyt oppe på agendaen. Men de to 

klubbene  er også bilder på mangfoldet og variasjonene innen vår virksomhet. Mens den ene i år tar et 

"hvileskjær" (som forhåpentligvis blir kort) etter flere år på rad å ha hatt utvekslingsstudenter, har den 

andre i år atter utveklsing etter noen års pause. 

Besøket i Mandal inkluderte også et minneverdig besøk på Kvelland - en gård som klubben har eid 

siden 50-tallet. I mange år har det vært en tradisjon at den nye guvernøren planter et tre på Kvelland. 

Det er et fint minne å vite at en har utført en konkret postitiv handling som treplanting. Det gir følelsen 

av å være med på på bygge. Kvellands "Guvernør-skog" er også en flott illustrasjon av Rotaryhjulets 

årlige omdreininger. 

En annen manifestasjon av Rotaryhjulets dreininger på veien mot fremtiden, er inyheten som nettopp 

er mottatt om nominering av RI President for 2011-12. Nominasjonskomiteen har enstemmig nominert 

KALYAN BANERJEE fra Vapi RK i Gujarat, India. Nærmere presentasjon av rotarianer Banerjee finnes 

på Rotarys hjemmeside (http://www.rotary.org/en). Også denne nominasjonen speiler mangfoldet i vår 

virksomhet. 

Jeg ønsker alle en fin uke. Husk: ROTARYS FREMTID LIGGER I VÅRE HENDER.  
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