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Rotaryvenner! 
Vi nærmer oss påske – og før det: opplæringsseminaret for innkommende 
presidenter (PETS).  I alle klubbene er det valgt nye presidenter, selv om det 
har vært vanskelig for noen å få det til.  Å skifte ledelse hvert år, kan være et 
problem noen ganger, men i Rotary mener vi at det er sunt og riktig!           
Jeg ønsker de nye lederne lykke til. 
 

MARS ER LESEFERDIGHETENES MÅNED 
Rundt i verden er det millioner av barn og voksne som ikke kan lese eller skrive, fordi de ikke 
har fått anledning til å lære.  Mange organisasjoner er opptatt av dette og forsøker å gi både 
barn og voksne muligheter til å få en grunnleggende utdannelse.  Rotary er en av disse 
organisasjonene.  For The Rotary Foundation er grunnleggende leseopplæring ett av 
fokusområdene.  Vi vet hvor viktig det er, og mange steder er viktige prosjekter i gang.  Noen 
steder er det store prosjekter som drives av distrikter eller i et samarbeid mellom flere 
distrikter.  Men mange kjenner også til mindre prosjekter, en liten skole i en liten landsby som 
noen har fått kontakt med på en eller annen måte.  I Sande, i Holmestrand, i Tvedestrand, i 
Flekkefjord og Kristiansand og sikkert også andre steder, støtter de grunnleggende utdanning 
for barn og unge.  Om vi ikke kan komme i kontakt med et sånt prosjekt på egen hånd, er det 
mulig å gå sammen med andre om å gjøre noe.  Ved å gi barn leseopplæring, gir vi dem verktøy 
som kan hjelpe dem til å skape en bedre framtid for dem selv og deres familier. 
 

GROUP STUDY EXCHANGE  
Planene er under utarbeidelse!  Klubbene i Bø, Skien Vest, Tvedestrand og Sandefjord holder 
på å få på plass programmet for de 5 som kommer fra Maine, USA og Quebec, Canada.  De 
kommer hit til distriktet vårt 21. april og skal være så lenge at de også får med seg 17. mai.  Det 
er Bø RK som koordinerer planene, og distriktets GSE-ansvarlige er Knut Børge Knutsen fra 
Færder RK.   
Nå har vi også på plass et team som skal reise ut i begynnelsen av mai – til det området som 
innreisende team kommer fra.  Det er Jan Syvertsen, Langesund RK, som er teamleder.  
Deltakerne er ikke rotarianere, men sendes ut av klubber:  Anette Roberg, Nøtterøy RK, 
Marianne Sakkila og Solfrid Leirgul Øverbø, Skien RK og Nina Ambro Knutsen, Færder RK.   
Programmet legges opp slik at de får hente erfaringer som er relevante for deres eget yrke, og 
samtidig får de en generell informasjon om arbeidsliv og samfunnsliv i landet de kommer til.  
Vi ønsker alle lykke til!  
 

THE ROTARY FOUNDATION – ÅRLIG PROGRAMFOND 
Vårt distrikt har som målsetting at alle rotarianere bidrar til dette fondet med 50 USD i dette 
året.  De fleste klubbene har gått inn for dette og betaler inn beløpet felles fra klubben.  Til nå 
har 19 klubber betalt inn, og vi venter på resten.  De klubbene som ikke har lovet noe beløp, 
har selvsagt også muligheten til å være med.  Alle bidrag teller! Klubbkasserere – send det 
beløpet dere har bestemt til TRF Annual Giving, konto 6021.07.19736 og merk betalingen 
”Annual Giving 2012-2013” og klubbens navn og nummer.  Vi er til nå oppe i ca. 20 USD pr. 
medlem i distriktet, og må jo minst doble dette!  Gjør det gjerne innen 30. april. 
 
Med vennlig hilsen og ønske om en god påske 
Njål Gjennestad 
DG 2012-2013 


