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Månedsbrev juni 2013  
 
Rotaryvenner! 
Dette blir mitt siste månedsbrev.  Året har gått fort.  Jeg rakk aldri å bli lei 
og jeg tror heller ikke jeg har vært særlig stresset.  Jeg opplever at 
guvernørjobben passer godt for en aktiv pensjonist.  Derfor tar jeg hatten av 
for de yrkesaktive som har gått foran meg og deres innsats, og jeg ønsker 
mine yrkesaktive etterfølgere lykke til med jobben de skal gjøre.  
 
Juni er Rotary Fellowship måned. 

En av Rotarys kjerneverdier er fellowship.  Vi tenker på fellesskapet i klubben og det sosiale 
livet, og det er viktig.  For mange klubber og rotarianere er det det aller viktigste!  Men vi har 
også et fellesskap som går ut over klubbgrensene.  Det går an å møte folk med samme 
interesser eller samme yrke.  Kjører du motorsykkel?  Seiler du?  Driver du med golf?  Synger 
du i kor?  Er du interessert i historie – og spesielt Rotarys historie?  Da finnes det et Fellowship 
for deg!  Det finnes over 30 godkjente fellowships innen Rotary.  Du finner listen på nettet – 
rotary.org.  Hensikten med et Fellowship er å ha det hyggelig sammen – og bruke denne 
muligheten til å gjøre godt i verden.  For også her handler det om ”service” for andre. 
 
Medlemsøkning. 
Når jeg setter opp status for året, er jeg stolt av vår medlemsutvikling.  Vi har en økning på 45 i 
distriktet.  En del frafall har vi selvsagt hatt, så antallet nye medlemmer er adskillig høyere enn 
45.  Mange klubber har gjort en flott innsats og tatt inn mange nye på en gang.  Jeg nevner 
både Tønsberg, Lågendalen, Stavern, Tvedestrand og Kristiansand Vest som flotte eksempler.  
Jeg tror mange har sett poenget i å gå bredt ut og få inn flere på en gang. 
Men hva nå?  For det første oppfordrer jeg dere til å stå på og få en like stor økning neste år.  
Og så er det viktig å holde på de medlemmene dere har fått med.  Hva gjør dere for at de skal 
trives og for at de skal finne det meningsfullt å være med i Rotary?  Det er en viktig oppgave å 
engasjere dem, og det skjer ikke bare ved at vi har gode møteprogram, men ved at hele 
klubben er engasjert i viktige prosjekter for å gjøre en forskjell i verden. 
 
The Rotary Foundation. 
De fleste klubbene har betalt inn det de har fastsatt i målene for 2012-2013.  Noen hadde ikke 
satt seg noen mål og andre har ikke maktet det av en eller annen grunn.  Noen klubber har 
valgt å satse bare på sine egne prosjekter.  Foreløpig har vi oppnådd i overkant av 31 dollar pr. 
medlem til TRF. Dette er et bra resultat, men vi kan vel ikke være helt fornøyde med det?  Vi 
hadde jo 50 dollar som målsetting! 
 
Jeg setter strek. 
Nå gjenstår det å takke.  Det skal jeg gjøre på guvernørskiftet 29. juni.  Men nå takker jeg 
distriktsrådet, assisterende guvernører og alle engasjerte ledere på distriktsnivå for deres 
innsats og hjelp dette året.  Og jeg takker presidenter og klubbledelse fra Svelvik til Flekkefjord 
og fra ’dalstroka innafor’.  Det har vært flott å møte dere og oppleve mangfoldet og lederskapet 
hos dere.  Jeg håper dere har hatt et godt år, og at dere også har et godt svar på det spørsmålet 
jeg har stilt på mine besøk: ”Hva skal vi her egentlig?” 
 
Med vennlig hilsen 
Njål Gjennestad 
DG 2012-2013 


