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Rotaryvenner! 
Påsken er over og vi leter fortvilet etter vårtegn.  Foreløpig er det bare grusen 
fra vinterens strøing som er kommet fram, vi venter fortsatt på snøklokkene.  
Siden sist har jeg vært på ferie i Brasil og der besøkte jeg en Rotaryklubb på 
ca. 40 medlemmer.  De hadde 6 utvekslingsstudenter - fra bl.a.  Danmark, 
Japan, Peru og USA.  Og det hadde de hvert år!  Der satses det tydeligvis. 
 
APRIL – VI FOKUSERER PÅ ROTARYS PUBLIKASJONER. 

Dette er nok noe som bør understrekes.  Enhver rotarianer er forpliktet til å holde et 
Rotarytidsskrift.  Det mest vanlige i verden er nok ”The Rotarian”, som har kommet ut i mange 
år.  Nå kommer det blader på flere språk – også på ”nordisk”.  Alle rotarianere i Norden får vårt 
blad Rotary Norden, som er et godkjent Rotarymagasin.  Årskontingenten for bladet betales av 
den årlige medlemskontingenten til distriktet.  Medlemmene betaler til klubben, som betaler 
til distriktet, som betaler til Rotary Norden!  Mange bryr seg visst ikke så mye om det som står 
i bladet – de trekker på skuldrene og sier at de ikke forstår finsk eller islandsk.  Men jeg finner 
bladet meget interessant – det inneholder ikke bare bilder av hederspersoner som får sin Paul 
Harris Fellow-utmerkelse.  Man kan også finne ideer til gode prosjekter.  Rotarybladene skal 
være med på å styrke fellesskapet i organisasjonen og inspirere til innsats.  Les og lær! 
 
TRE UNGDOMMER TIL WORLD AFFAIRS SEMINAR I WISCONSIN I JUNI. 
Interesseforeningen i d-2290 har tildelt stipendier til tre ungdommer som har søkt om å 
komme med på nevnte seminar.  Det er Kaya Asdahl, foreslått av Nedenes RK, Per Benjamin 
Slagsvold Fonk, foreslått av Larvik Øst RK og Ingrid Solberg, foreslått av Sandefjord RK.  Kaya 
og Ingrid går på Skagerak International School i Sandefjord og Per Benjamin går på Kristelig 
Gymnasium i Oslo.  Vi ønsker dem lykke til med eksamen og med turen til USA. 
 
GSE-TEAMET ER SNART I NORGE. 
20. april kommer teamet fra Distrikt 7790 (USA/Canada) til Gardermoen, og det er Sandefjord 
RK som er første vertsklubb.  Etter en uke hos dem, skal de videre til Skien Vest, Bø og 
Tvedestrand.  Deltakerne er Andrè Pomerlau, Canada (leder), Anne C. Trenholm (28), USA, 
Jessica J. Porter (35), USA, Tommy Bèlanger (32), Canada og  Abdoul Echraf (38), Canada.  I 
løpet av oppholdet vil de møte norske rotarianere som viser dem aktuelt yrkesliv, samfunnsliv 
og kultur og natur.  Takk til alle rotarianere som har gjort en stor innsats for å få dette til!  
 
13. APRIL I LANGESUND 
Guvernøren deltok på ”ambassadørkurs” i Langesund.  8 jenter er klare for å reise ut som 
utvekslingsstudenter til sommeren, og de fikk nyttig informasjon av DYEO Tone og mange av 
utvekslingsstudentene.  Samtidig var guvernøren også innom og så på Skjærgårdslekene – 
hyggelige idrettsleker for psykisk funksjonshemmede i regi av Langesund og Brevik RK.  Takk 
til dere for et flott arrangement. 
 
HUSK TRF! 
Jeg minner igjen om innbetalinger til The Rotary Foundation.  Halvparten av klubbene har 
betalt inn det de har lovet – men hva med den andre halvparten?  Se månedsbrevet for mars 
for nærmere detaljer. 
 
Med vennlig hilsen 
Njål Gjennestad,  
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