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Kjære Rotaryvenner, 

TO GODE OPPLEVELSER MED EN FELLESNEVNER

Guvernør oppgaven har sine bonuser. De siste dagene har jeg vært invitert til å få to gode og positive 

opplevelser: 

     o   Avslutning av årets RYLA 

     oo Jazzkonsert med Sandefjord Storband i Sandefjord kirke 

Årets RYLA ble arrangert på Vindfjelltunet sist onsdag til lørdag. Jeg fikk være med på avslutningen og 

oppsummeringen. Det var flott å få møte 22 positive, kreative og morsomme ungdommer som 

distriktets klubber mente ville ha glede av ideer og impulser til godt lederskap. Disse ungdommene 

representer fremtiden både for samfunnet som helhet og Rotary. Jeg er overbevist om at mange av 

disse deltagerne vil bidra med entrepenørskap, vilje til å gkøre noe og etiske holdninger. Her har vi 

potensielle medlemmer - i første omgang i Rotaract, senere også i Rotary klubbene. Årets RYLA 

bekrefter igjen hvor viktig det er at vi bygger fremtid med utvikling av ungdom - og at dette gir like mye 

tilbake til de involverte som de selv gir. 

Opplevelse nr. 2 var kirkekonsert i går med Sandefjord Storband med solister. En konsert med trøkk 

og klanger som fikk de tilstedeværende til å gynge med i rytmene. Fra åpning med et svingende 

preludium spilt på kirkens orgel var vi bergtatt. Det forsatte med storbands klassikere som Shiny 

Stockings og Early Autumn, via toner og tekster som Everyone needs a friend og What kind of fool am 

I til det hele munnet ut i WHAT A WONDERFUL WORLD. Dette oppsummerte i grunnen hvordan vi 

følte oss etter denne opplevelsen. 

Og fellesnevneren? SANDFJORD ØST RK. 

Teamet fra klubben med RYLA ansvarlig Thor Asbjørn Andersen i spissen har all ære av jobben som 

ble gjort på Vindfjelltunet. Thor Asbjørns samtidig myndige og inkluderende stil var en viktig faktor i 

dynamikken som på kort tid skapte en så fin sammensveiset gjeng på RYLA. 

Overskuddet (anslått til ca 50.000 kr) av kirkekonserten går til RUSFRITT NETTVERK, et prosjekt for 

rusavhengige kvinner i Sandefjord i regi av Sosialmedisinsk senter i samarbeid med Blå Kors. Både 

storbandet, solister og alle hjelpende hender stilte opp gratis for dette tiltaket. Sandfjord Øst RK med 

President Jørgen Karlsen i spissen sto for nok et vellykket prosjekt i tillegg til alt det gode arbeidet de 

gjør i Litauen, betydelig bidrag til ShelterBox til Haiti og mye annet. Dette er DOING GOOD I 

PRAKSIS. 

Ha en utviklende uke. 

ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE HENDER
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