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Rotaryvenner! 

Jeg er nå ferdig med min besøksrunde – mangler bare èn klubb som vi skal 
ta i januar.  Det har vært en morsom høst med mange gode opplevelser, og 
jeg takker samtlige presidenter, styrer og klubbmedlemmer for samværet. 
 
Desember er familiemåneden i Rotary. 
Desember er på mange måter familiemåneden for alle i Norge.  Slik er det 
med juletiden.  Enten gleder vi oss over å være sammen med familien – 

eller også sørger vi over de som er borte, eller at vi ikke har noen å feire sammen med.  Mange 
av klubbene våre har hyggelige julemøter, og jeg vet at mange også har tanke for dem som 
trenger en håndsrekning i jula. 
Hva betyr familiemåneden internasjonalt?  I mange land er det naturlig å ta familien med i 
Rotaryarbeidet.  Både ektefelle og barn får være med.  Den praksisen har vi ikke hos oss.  Men 
kanskje vi heller skulle konsentrere oss om et av Rotary Foundations fokusområder – helse for 
mor og barn.  Alt for mange dør – både mødre og barn – på grunn av dårlige forhold for 
fødende.  Gjennom innsats fra Rotaryfondet går det an å gjøre noe med det – bl.a. ved 
jordmødre som driver oppsøkende virksomhet mange steder eller ved at vi er med og lager 
forsvarlige fødeklinikker.  La familiemåneden bli noe som gagner flere enn vår egen familie! 
 
Gledelige medlemsopptak 
I flere klubber har jeg fått være med på å ta opp nye medlemmer i høst.  Flere av dem har en 
annen etnisk bakgrunn en vi, og det er flott.  Den største opplevelsen hadde jeg nok i 
Lågendalen, hvor jeg fikk være med på å ønske 7 nye medlemmer velkommen i klubben!  Det 
var 4 damer og 3 menn, og dermed økte medlemstallet betraktelig.  Gratulerer!  Og gratulerer 
til alle dere som har tatt opp nye medlemmer i høst. 
 
Turen til Litauen 
En god del klubber i distriktet vårt – særlig i Grenland/Vestfold-området – er engasjert i et 
hjelpeprosjekt som nå har holdt det gående i 11 år.  Norge-Litauen-komiteen (NorLit) har et 
godt samarbeid med Panevecys kommune i det nordlige Litauen.  Sammen med kommunens 
sosialarbeidere og de lokale Rotaryklubbene planlegges en hjelpesending hvert år.  En del 
klubber har tatt ansvar for oppussing av barnehjem og hjelp til barneavdelingen på et sykehus.  
Mange steder har det skjedd store forbedringer gjennom disse årene.  Og så er det alt det som 
er samlet inn og pakket til konkrete familier som er plukket ut av sosialkontoret.  Hele 45 
rotarianere og andre reiste i slutten av november for å være med på utdelingen og besøk i 
hjemmene.  De var også med på et treff med rotarianere i området og de feiret 5-årsjubileet til 
klubben i Birzai.  Vi takker ildsjelene som gjennomfører dette år etter år.  Kanskje blir det enda 
flere neste år? 
 
Presidenttreff 11.-12. januar 
Presidentene har fått innkalling til dette treffet i Arendal .  Husk påmeldingsfrist 21. desember!  
Det forventes at alle presidentene møter. 
 
Og dermed gjenstår bare å ønske dere alle en riktig god jul med fred og glede for alle.  Freden 
kan vi selv være med og bidra til – gjennom vår tjeneste for andre! 
 
Med vennlig hilsen 
Njål Gjennestad 
DG 2012-2013 


