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Rotaryvenner!  Dette skrives mellom frigjøringsdagen og grunnlovsdagen, 
og vi blir minnet om hva fred betyr – for oss og for andre i verden.  Men 
freden kommer ikke av seg selv – ”også vi når det blir krevet for dets fred 
slår leir – ”.  Det handler også nå om ”fred gjennom tjeneste”. 
 
MÅNEDENS TEMA FOR MAI? 
Mai har ikke fått noe samlende tema i Rotary.  Mai er den måneden da alt 
skjer, i alle fall her i landet.  Ole Paus skrev en gang en vise hvor han 

presenterte seg som ”den dagen i mai da ingenting hendte”.  Det var rett og slett ikke noe å 
feire, ikke noe å flagge for.  Det finnes noen sånne dager også, dager da vi får brette opp 
ermene og gjøre en jobb, rett og slett.  Det er ingen korpsmusikk, ingen flagg og ikke noen 
finklær.  Noen Rotarymøter blir det også plass til.  Kanskje vi skal bruke mai til å begynne å 
gjøre opp status for vårt rotaryår?  Er vi der hvor vi planla å være?  Har vi fått nye medlemmer?  
Har vi bidradd til Rotaryfondet?  Har vi gjennomført de prosjektene vi planla?  Har vi vært 
med på å gjøre en forskjell for noen? 
Og så er vi i gang med planer for et nytt rotaryår.  Noen nye folk i komiteene gir 
forhåpentligvis noen nye ideer til prosjekter, til nye medlemmer og til gode møteprogram.  Jeg 
ønsker klubbene lykke til med arbeidet – både med å summere opp og med å planlegge videre. 
 
Shelterbox på bena igjen. 
Vi har tidligere meldt at det har vært noen problemer med administreringen av Shelterbox-
programmet, og vi har anbefalt klubbene å sette dette på vent.  Mange klubber syntes dette var 
en god og konkret måte å gjøre noe godt i verden på.  Det var særlig i forbindelse med 
jordskjelvet på Haiti vi ble oppmerksomme på denne muligheten.  Fra vårt distrikt ble det gitt 
over 30 slike bokser.  Nå nevnes ikke Haiti så ofte, men vi vet at Rotary fortsatt er aktive på øya 
for å bygge opp samfunnet på nytt. 
Nå er meldingen at problemene i Shelterbox er løst, og man kan igjen gi sine bidrag.  Det 
erstatter selvsagt ikke våre bidrag til The Rotary Foundation, men med 6000 kroner til en 
Shelterbox kan vi være med på å gjøre en forskjell for noen som er rammet av en katastrofe. 
 
Medlemsvekst. 
Pr. 15. mai er distriktets totale antall medlemmer 1978.  Det er en netto økning på 40 som jeg er 
stolt av og glad for.  Mange klubber har gjort et krafttak for å få nye medlemmer inn.  Det har 
blitt mange yngre medlemmer og mange kvinner.  Jeg tror noe av grunnen er at vi kan svare på 
spørsmålet:  Hva gjør dere egentlig i Rotary? med noe mer å fortelle om hyggelige og sosiale 
møter.  Rotary gjør en forskjell!  
Det er også viktig at klubbene bruker mai måned til å komme à jour – at alle nye medlemmer 
blir registrert og at bidragene til The Rotary Foundation blir betalt inn. 
 
Mange prosjekter får støtte. 
TRF-komiteen har hatt møte og delt ut kr. 42.000 til prosjekter i distriktet.  12 klubber har fått 
støtte, alt fra kr. 8000 til kr. 1000.  Midlene er delvis det vi får tilbake fra TRF og delvis penger 
som er satt av fra distriktets overskudd forrige år.  Vi håper at pengene virkelig blir til gagn for 
mennesker – gjerne i lokalmiljøet. 
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