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Rotaryvenner! 
Det er tid for et nytt brev.  Jeg har nå ca. 10 klubber igjen å besøke, og vi 
har hatt mange hyggelige møter.  Det er fortsatt bare veier og greit å kjøre.  
Det er mye å glede seg over i distriktet vårt og mange aktive klubber. 
 
November er Rotary Foundations måned.   
Når vi ser bort fra byråkratiet og de mange vanskelige spørsmålene og 
skjemaene, kan vi likevel glede oss over at vårt eget humanitære fond er til 

stor nytte og glede for mange mennesker.  Vi er, så vidt jeg vet, det tredje største private 
humanitære fondet i verden.   
Nå er det ikke om å gjøre å være størst, men det er viktig at vi har en foundation – en grunnvoll 
– eller et grunnlag for å gjøre godt i verden og hjelpe andre, som vi jo driver med i vår 
organisasjon.   
Vi ser også hvor viktig det er å være til stede for dem som får sin grunnvoll revet bort, enten 
det er på grunn av krig, jordskjelv eller orkaner.  Og det er fint å se at mennesker får et nytt og 
solid grunnlag for et verdig liv gjennom utdanning og helsetjenester.   
Så – kjære rotarianere – vær med på å gjøre en forskjell for noen ved å bidra til at fondet kan 
løse stadig nye oppgaver.  Det skal være like naturlig for oss å støtte vårt eget fond som å gi til 
andre humanitære organisasjoner. 
 
Gledelige tall. 
Med jevne mellomrom sjekker jeg statistikken for medlemmer i distrikt 2290.  Og det er 
gledelig å se at vi har en økning i antall medlemmer så langt i høst.  Det er ikke så mange ennå, 
men vi er på rett vei.  Jeg vet at mange klubber har arbeidet for å få mange forslag på nye 
medlemmer, og mange navn er kommet på listene.  Jeg har selv fått være med på å ønske nye 
medlemmer velkommen når jeg er på besøk, og det er veldig hyggelig.   
Jeg tror også høstens seminarer har vært nyttige og inspirerende – både det som gjelder 
medlemsutvikling og det som gjelder The Rotary Foundation og fremtidens bruk av pengene – 
Future Vision Plan.  Takk til dere som planla og gjennomførte disse seminarene. 
 
Gratulerer, Gimsøy RK! 
31. oktober 1962 fikk Gimsøy Rotary Klubb sitt charter, og jubileet ble behørig feiret i Skien 
lørdag 3. november med en stilig fest.  President Hilde kunne motta gaver og hyllest på vegne 
av klubben – fra både Skien kommune, distriktet, fadderklubben Skien RK og naboklubbene 
Skien Vest og Ulefoss.  Klubben benyttet også anledningen til å hylle 4 av sine trofaste og 
aktive medlemmer med en Paul Harris Fellow. 
 
Presidenttreff. 
Jeg regner med at presidentene har merket seg at vi skal møtes i Arendal 11. og 12. januar 2013.  
Vi trenger en samling halvveis ut i vår periode, så vi kan snakke om hva vi har gjort og hva som 
gjenstår.  Det blir noen innlegg og informasjon om ting som ligger foran oss, og det blir god tid 
til å snakke sammen i AG-gruppene.  Innkalling sendes ut snart. 
 
Med vennlig hilsen 
Njål Gjennestad 
DG 2012-2013 
 
 


