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Kjære Rotaryvenner, 

SIST MEN IKKE MINST: LOOK TO KRAGERØ

Forrige uke passerte jeg en viktig milepæl. Den siste av våre 45 klubber ble besøkt. Det har på den 

ene siden vært strevsomt - men samtidig utrolig givende. jeg sitter igjen med 45 gode minner. Minner 

om gjestfrihet og entusiastiske medlemmer. Det har gitt innsikt. Innsikt i godt fungerende miljøer. 

Innsikt i positive handlinger i form av gode prosjekter. Hvert enkelt prosjekt er eksempel på at Rotary 

er med på å gjøre en forskjell for medmennesker. 

Etter denne runden vet jeg at vår utfordring er ikke å skape gode klubb-miljøer. Vi har gode 

klubbmiljøer. Vår utfordring er mer å sikre at vi beholder disse gode miljøene - og ikke minst at vi 

bruker det gode miljøet til å gjøre noe. 

At det ble Kragerø som ble siste besøk var en tilfeldighet - den avtalt dato måtte endres fordi jeg hadde 

oversett at vi har valg her i Norge. Men jeg er veldig glad for at det ble Kragerø sist - det ga en følelse 

av å avslutte på topp. Dagen etter Guvernørbesøket gjennomførte klubben en aksjon med innsamling 

av juletrær som ble kvernet og dermed miljøriktig behandlet. Et stjerneeksempel på et godt Rotary 

prosjekt med "Kinderegg-effekt": 

o Det ble tatt et gebyr for håndteringen: Totalt ga dette Kr. 16.000til Kirkens Bymisjon 

o Prosjektet skaper omdømme: aksjonen var informert og omtalt i Lokalavis og i Telemarksendinga 

0 Samarbeidet i prosjektet bygger miljø og sveiser medlemmene sammen 

Dette og mer om de gode aktivitetene hos Kragerø RK kan du lese om på Kragerø RK s side på 

Facebook (klikk på "Kragerø Rotary Klubb on Facebook" på klubbens hovedside) og du vil se hvordan 

det kan gjøres. Men lukk øynene mens du er innom resten av hovedsiden eller noen av de øvrige 

sidene på kragero.rotary.no - de er et klart eksempel på at alle har et forbedringspotensiale! 

Ha en positiv uke. ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE HENDER 
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