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Kjære Rotary venner, 

BÅND MELLOM LITAUEN OG D2290

Guvernørens beste stunder er ikke ved skrivebordet. De er ved møter med Rotary venner i inn- og 

utland: ved klubb-besøk, som gjest ved arrangementer for gode formål (se tidligere ukebrev) og 

gjennom møter/kontakter med andre distrikter og Rotarianere fra andre land. 

En av disse kontaktene er besøk til andre nordiske distrikter. For å styrke kontaktene mellom 

Rotarianere i Norden er det alltid en representant fra de andre nordiske distriktene som deltar på hver 

distriktskonferanse. I år har vårt bånd vært til distrikt 1460. Det spesielle ved 1460 er at distriktet i 

tillegg til søndre del av Danmark inkluder Litauen. Og båndene mellom Litauen og 2290 har med årene 

blitt sterkere og sterkere siden de første kontaktene ble etablert i år 2000. 

I 2009/2010 er Guvernøren i 1460 for første gang fra Litauen. Da var det en selvfølge at vår egen 

"Guvernør-utveksling" skulle være med 1460. DG 

Virginijus Kontrimas og hans kone Irena gjestet vår 

konferanse i Risør i september, mens Sidsel og jeg 

nettopp har hatt gleden av å delta som gjester på 

1460's konferanse i Kaunas. Rotary i Litauen har 

gjort en formidabel jobb. Med en vekst til 1221 

rotarianere fordelt på 42 klubber er Litauen det 

land i Øst - Europa hvor Rotary er sterkest etablert. 

Rotarys sterke stilling i landet kom også klart frem 

på distriktskonferansen. Vi fikk rapporter fra de 

mange viktige prosjekter og tiltak det jobbes med. 

Tuberkulose er ennå en svøpe i Litauen og mye 

arbeid er nedlagt for å bygge opp og støtte et 

spesialisert sykehus for behandling av Tuberkulose. Rotary i Litauen med støtte fra sine danske 

venner har skaffet midler i et omfang som får vår egen innsats for Polio til å blekne. 

På konferansen gjorde også mange Rotaractere seg gjeldende. Dette er et annet område hvor våre 

venner i Litauen har mye å lære oss. Mens vi fortsatt strever med å få den første klubben i 2290 opp 

og stå, er det i dag 5 Rotaract klubber i Litauen! 

Jeg kan ikke omtale Rotary i Litauen uten å ta med PDG Edrund. Edrund har som kjent stått på for å 

støtte våre Litauiske venner ved enhver anledning. Derfor var det synd at hun dessverre ikke kunne 

delta på denne begivenheten. "Alle" vi møtte spurte etter Edrund og det var en glede for meg i hvert fall 

å kunne overbringe varme hilsener til konferansen fra Edrund. Pluss en stor blomsterbukett i Litauiske 

farger - som det sees av vedlagte bilde hvor også de to guvernør-parene er med. 

Ha en vårlig og positiv uke, 

ROTARYS FREMTID LIGGER I DINE HENDER.
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