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Rotaryvenner! 
 
Jeg ønsker alle et godt nytt år!  I Rotarysammenheng er vi nå halvveis i 
året og de som skal overta ansvaret til sommeren er allerede i gang med 
sine planer og forberedelser.  I disse dager reiser DGE Elisabet Stray til 
San Diego, California for å delta på International Assembly og gå gjennom 
sin opplæring for guvernørjobben.  Lykke til, Elisabet! 
 
 

Januar er ”Rotary awareness”-måneden. 
Hva betyr det?  Hvordan kan vi gjøre folk oppmerksomme på Rotary og hva vår organisasjon 
står for?  Hvordan kan vi være synlige i samfunnet?  Det enkleste er ved at vi bærer vårt 
Rotary-merke – ikke bare på den jakka vi har på oss når vi går på møte, men særlig når vi er i 
andre sammenhenger.  Skaff deg et par ekstra merker, så er det lettere!  Det er èn måte å være 
synlig på.  Og så skal vi være såpass stolte av organisasjonen vår og av det vi driver med, at vi 
ikke synes det er flaut å snakke om det.  Hva svarer du om noen spør deg: Hva er Rotary?  Har 
du såpass ”Rotary awareness” at du kan fortelle andre om hva denne organisasjonen står for og 
hva vi bidrar med i samfunnet?   Er Rotary egentlig noe å være stolt av?  Jeg synes det! 
 
GSE 2013 
Fire av distriktets klubber står som vertskap for årets Group Study Exchange, det er Sandefjord, 
Skien Vest, Bø og Tvedestrand.  Koordinator for distriktet er Knut Børge Knutsen, Færder RK.  
Teamet som kommer til oss fra USA/Canada ankommer 21. april og blir til 18. mai.  
Programmet legges nå opp av de forskjellige klubbene.  Hensikten er at teamet (en leder og fire 
deltakere) skal få et innblikk i norsk næringsliv og samfunnsliv, gjerne knyttet opp mot deres 
egne yrker. 
Samtidig skal vi sende ut et team fra vårt distrikt.  Teamleder er Jan Syvertsen fra Langesund 
RK.  Nå gjelder det at klubbene kan være aktive med å finne kandidater som kan tenke seg 4 
uker i Maine, USA og Quebec, Canada i april/mai.  Det hele er betalt av Rotary.  Deltakerne må 
være mellom 25 og 40 år gamle og ha en yrkesutdannelse og de må ha vært i jobb minst to år.  
De må ikke være i nær slekt med rotarianere. 
Lys ut tilbudet så snart som mulig! 
 
RYLA 2013  
Flekkefjord RK har nå sendt ut brosjyre og påmeldingsskjema for årets Rotary Youth 
Leadership Award, som arrangeres i Flekkefjord fra 6. til 9. mars.  Ungdom mellom 18 og 30 
som viser lederegenskaper, er målgruppen.  Det er vanlig å lyse ut stipendiet på videregående 
skoler, og klubben sponser lokale deltakere.  Noen ganger vil også bedrifter være med og 
sponse.  Mange av klubbene jeg har besøkt, har RYLA-deltakelse som et av sine mål for året.  
Nå har dere sjansen.  Grip den!  Søknadsfristen er 1. februar og skjema ligger på distriktets 
hjemmeside.  
 
Med vennlig hilsen 
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