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Rotaryvenner! 
 
September er måneden hvor vi har ”New generations” som tema.  De nye 
generasjonene er en av Rotarys nyeste ideer.  Det er nå blitt den 5. 
tjenesteavenyen i tillegg til klubbtjenesten, yrkestjenesten, 
samfunnstjenesten og internasjonal tjeneste.   
Hva betyr begrepet ”tjeneste” i denne sammenhengen?  Det handler om at vi 
gjør noe – yter en tjeneste for barn og unge.  President Tanaka understreker 

at dette er ikke bare en intern Rotarysak, men det gjelder hva vi gjør for barn og unge over hele 
verden.  Vaksinering mot polio er en tjeneste for barna, skolegang og leseopplæring er en 
tjeneste for barna, rent vann og helsetilbud er en hjelp slik at barna kan vokse opp.  Mye av det 
vi gjør av prosjekter i verden, gjør vi for de nye generasjonene. 
 
Innad i Rotary betyr ”New Generations” at vi satser på ungdomsutveksling, som vi har gjort til 
nå.  Og at vi ikke glemmer dem, men bruker disse ungdommene som har tatt del i våre 
programmer, enten det er ettårs utveksling, RYLA, GSE eller Summer camps, som base for å 
invitere nye medlemmer.  Det er jo for galt at de som har blitt kjent med vår organisasjon, ikke 
skal få et tilbud om medlemsskap. 
Vi har ikke riktig visst hva vi skal gjøre med dette begrepet ”New generations”, det er jo nokså 
nytt.  Men i vårt distrikt er vi nå i gang med å utforme en strategi for medlemsverving som 
inkluderer de unge, og vi vil også ta utgangspunkt i denne gruppen for å forsøke å starte en 
eller flere Rotaract-klubber i distriktet. 
De nye generasjonene er vår utfordring – og vår mulighet! 
 
Distriktskonferansen. 
 
Distriktskonferansen i Sandefjord er historie.  Og hvilken historie!  Selv om det er guvernøren 
som skriver, må jeg få lov å skryte av arrangementet.  Sandefjord RK hadde gjort en 
kjempejobb på forhånd og under selve konferansen, slik at de rundt 200 deltakerne fikk en god 
Rotaryopplevelse på Rica Park Hotel.  Det fikk de også på Bli kjent-kvelden hjemme hos 10 
lokale rotarianere.  Og vi fikk et flott møte med alle utvekslingsstudentene på lørdag 
ettermiddag.  Dette er noe av det viktigste vi gjør i klubbene – et år som utvekslingsstudent 
setter positive spor i en ungdoms liv.  Vi gledet oss også over foredragene.  Særlig RI-
presidentens representant, Noel Fryer fra England, begeistret mange.  Hans foredrag var både 
til å bli klok og begeistret av.  Foredraget hans ligger nå ute på distriktets hjemmeside.   
Takk til Sandefjord RK, og til deres gode hjelpere i Sandefjord Øst RK for en flott konferanse. 
 
Distriktsguvernør 2015-2016. 
 
Da det ikke var kommet inn forslag på ny guvernør ved fristens utløp, er fristen forlenget til 15. 
oktober, og jeg ber klubbene arbeide seriøst for å få fram gode kandidater til det viktige vervet.  
”Kravene” finner dere i forrige månedsbrev.  Forslag sendes distriktsguvernøren. 
 
Med vennlig hilsen 
Njål Gjennestad 
distriktsguvernør 2012-2013 


