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Kjære Rotaryvenner, 

2 jubileer og 35 klubbmøter

Guvernørens kanskje viktigste oppgave er besøkene i alle distriktets klubber. Besøkene er den mest 

arbeidskrevende del av guvernørjobben og i de siste ukene har dette dessverre gått ut over ukebrev-

skriving (selv om jeg forsøker å skjule meg bak et kvartalsbrev). 

Samtidig er besøkene ute i klubbene den mest givende delen av tilværelsen som guvernør. En ekstra 

bonus har det vært å få delta i klubbers feiring av merkedager - å kunne hilse jubilerende klubber på 

vegne av RI President John Kenny og distriktet er et privilegium. 

Sist fredag feiret Larvik Øst RK sine første 40-år. Høydepunktet på et flott arrangement var utdeling av 

PHF til et av klubbens chartermedlemmer - Kristian Kongelf. Sjelden har denne hedersbevisningen 

vært mer fortjent. 

Noen uker tidligere var det Holmestrand RK som feiret jubileum med et flott arrangement - denne gang 

60 år. Også Holmestrand hadde som høydepunkt utdeling av PHF. Hedret ble Espen Andresen og 

Bjørn Nyhus for alt det arbeid de har nedlagt for klubben. 

Også under klubb besøkene har jeg hatt gleden av å være med på hyggelige markeringer. Risør delte 

under middagen etter møtet ut PHF til Thorleif Nerbye for Service Above Self over mange år. 

Men den aller største gleden en guvernør kan få oppleve i forbindelse med sitt besøk er opptak av nye 

medlemmer. Nye medlemmer er forutsetningen for at vi skal kunne fortsette som en levende 

organisasjon og medlemsutvikling er dermed høyeste prioritet i vår virksomhet. Da er det godt ved 

selvsyn å oppleve at det gror i klubbene. Jeg takker Borre, Skien, Stavern og Svelvik for at dere har latt 

meg f å del i disse viktige hendelsene i klubbens liv - og håper at mange, mange flere klubber fremover 

har opptak sermonier - med eller uten tilstedeværende guvernør. 

Ha en fin uke - ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE HENDER.
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