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Rotaryvenner! 
 
Vi er midt i oktober, vinterdekkene er på plass og jeg runder halvveis-
merket når det gjelder klubb-besøk i distriktet.  Jeg har mange gode 
opplevelser med meg videre og gleder meg til å møte nye klubber og 
engasjerte rotarianere. 
 
Oktober er yrkestjenestemåneden. 
Hva betyr yrkestjeneste, egentlig?  Vocational service heter det på 

originalspråket.  Og igjen kommer dette service-begrepet fram.  Det er selve grunnlaget for 
Rotary.  Vi er kanskje vant med å tenke at det betyr at vi fokuserer på hverandres yrker og på å 
ha et mangfold av yrker i klubbene våre.  Men det betyr også at vi bruker våre yrker i tjeneste 
for andre.  En rotarianer jeg traff, fortalte om et barnehjem de hadde pusset opp.  ”Jeg er 
interiørarkitekt”, sa hun, ”så da fikk jeg brukt yrket mitt i dette prosjektet.”  Punkt 1 i Rotarys 
yrkeskodeks lyder slik:  Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at jeg ser 
mitt yrke som en mulighet til å gagne andre. 
Vårt yrke er en del av oss.  Tjenesten i Rotary er ikke noe helt annet.  Derfor bruker mange 
rotarianere også tid og kompetanse på å være mentorer for de videregående skolenes 
Ungdomsbedrifter og finner det meningsfullt midt i et travelt liv. 
Lykke til med å bruke deres kompetanse som en mulighet til å gagne andre! 
 
TV-aksjonen 2012.   
Søndag 21. oktober går TV-aksjonen av stabelen.  Det er Amnesty som får midlene som samles 
inn denne gangen.  Mange steder er rotarianere aktive i aksjonen, enten som bøssebærere eller 
som sjåfører.  Det er også en måte å engasjere seg på – for en god sak.  Lykke til! 
 
Rotary World Convention i Lisboa. 
Jeg vet at det er mange som sysler med tanken om å dra på Convention i Lisboa 23-26. juni, og 
det er flott.  Distrikt 2310 har et tilbud om en felles tur, det er sendt ut til presidentene.  Ta 
kontakt med dem for nærmere opplysninger, men vent ikke for lenge.  I det hele tatt – det kan 
være lurt å være ute i god tid med å bestille både fly og hotell. 
 
Høstens seminarer. 
Det er nå sendt ut innbydelse via presidentene til to seminarer: 
Seminar om Rotaryfondet, TRF, holdes på Quality Oseberg Hotel, Tønsberg torsdag 25. 
oktober og i Banehaven 18, Kristiansand torsdag 1. november.  Begge steder kl. 18-21 med enkel 
servering.  Påmelding til Edrund Olaisen, edrund@online.no snarest mulig. 
Seminar/workshop om medlemsutvikling foregår på Hotel Ernst, Kristiansand tirsdag 30. 
oktober og på Hotel Vic, Porsgrunn tirsdag 6. november, begge steder kl. 18-21 med enkel 
servering.  Påmelding til AG-ene deres snarest. 
Seminarene er for henholdsvis TRF-komiteene og Medlemskomiteene samt klubbenes ledelse.  
Reis til det stedet som passer best for dere. 
 
Med vennlig hilsen 
Njål Gjennestad 
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