
Distrikt 2290 

Månedsbrev februar 2013 

Rotaryvenner! 

Guvernøren er nå inne i en roligere periode.  Klubb-besøkene er over, og 
hva skal jeg nå fylle dagene og kveldene med?  Det går helt fint!  Det er 
mye kontakt med klubbene og distriktskomiteene, og det arbeides stadig 
godt i distriktet vårt.   
 

Februar er ”World understandig Month”. 
Rotary er en internasjonal organisasjon.  Vi har medlemmer i nesten 200 land over hele verden, 
fra Afghanistan og Albania til Zambia og Zimbabwe, for å ta alfabetets ytterkanter.  En vanlig 
Rotaryklubb på våre kanter har kanskje nok med seg og sitt.  Det er mer enn langt nok til 
naboklubben, om vi ikke skal tenke oss utenlands.  Men når vi deltar på Intercitymøter og 
distriktskonferanser, møter vi andre rotarianere og får sjansen til å utvide perspektivet vårt.  
Det samme skjer når vi møter rotarianere fra andre land på International Convention.  
Hvordan er klubbarbeidet og fokusområdene andre steder?  Hva kan vi lære?  Hva kan vi bli 
inspirert av?  Hva kan vi lære bort? 
Kanskje vi kan bruke Rotarys ”fødselsdag”, 23. februar, til å markere at vi står i en stor 
sammenheng.  Det å være med i Rotary gir oss en forpliktelse til å forstå andre mennesker og 
sammenhenger bedre og til å gi hjelp der vi kan.  Resultatet av et prosjekt er ikke begrenset – 
verken til ett land eller til en aldersgruppe.  Vi hjelper ikke enten de gamle på sykehjemmet 
eller barna i landsbyen i Afrika – men vi er med på å skape fred i verden med vår tjeneste. 
 

Future Vision Plan. 
I løpet av våren skal alle distriktets klubber sertifiseres for deltakelse i det nye systemet for 
tildeling av prosjektmidler fra The Rotary Foundation.  Klubbene vil få innbydelse til å delta på 
kurs i løpet av mars måned.  Det er TRF-komiteen og Edrund Olaisen som står for kursingen.  
Det er viktig at alle klubbene deltar, så følg med! 
 

Flotte tiltak. 
Søndag 10. februar burde guvernøren vært to steder på en gang.  Da hadde Flekkefjord RK sin 
årlige konsert til støtte for sitt prosjekt i Rwanda – for 11. gang.  Gratulerer!  Og Sandefjord Øst 
RK hadde en flott jazz-konsert i Sandefjord kirke til inntekt for Røde Kors’ lokale prosjekt 
”Cafe Mangfold”.  Jeg var tilstede i Sandefjord kirke, og det var en glede å kunne fortelle om 
Rotarys kjerneverdier – bl.a. mangfold.  Det er flott at klubbene kan støtte både internasjonale 
og lokale prosjekter. 
 

Medlemstallet øker. 
Det er spennende å følge med på medlemsstatistikken.  Det viktigste er selvsagt ikke å ha 
mange medlemmer, men det sier noe om aktive klubber med givende møter og viktige 
prosjekter.  Da blir det lett å invitere med seg nye til fellesskapet.  Mange klubber kan melde 
om oppmuntrende tall – Tønsberg RK tok opp 13 nye medlemmer før jul.  Gratulerer!  Noen 
slutter, men distriktet har økt sitt nettotall med bortimot 20.  Det er ikke så mye, men det er 
positivt.  Stå på! 
 
Med vennlig hilsen 
Njål Gjennestad, 
DG 2012-2013 


