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TEMA: 
Engage Rotary – Change Lives 
Som du sikkert vet, har Rotary International President Ron D. 
Burton valgt temaet Engage Rotary – Change Lives. Hvis man leser 
dette i entall, kan man si Change Life. Men ordene står i flertall. Vi 
endrer flere enn et liv med det vi gjør som rotarianere. Han sier 
Engage Rotary – som vi tolker som ordet Aktiviser Rotary. Ron D. 
Burton  hadde et viktig arbeid som høyesterettsadvokat , men han 
valgte å pensjonerte seg fra sin stilling for å øke sin innsats for 
Rotary Foundation og Rotary International.  

Hans sterke engasjement i arbeidet mot Polio har vært 
sentralt. Det er derfor lett å forstå at aktivitet skaper endringer. Han 
har gjennom Rotary lært at gleden kom ved å glede andre. Han har 
opplevd, at den tjeneste som han har vært med om i Rotary, 
fortjener å komme frem. Rotary s omdømme skal styrkes som en 
organisasjon som arbeider for fred og for helse, og er med på å 
endre liv for mange i verden. 
Støtt opp om årets tema og hjelp din klubb til noen gode 
opplevelser med foredrag og involvering i prosjekter og som har 
relasjon til temaet. Så vil du oppleve ”Engage Rotary – Change 
Lives” i praksis. 

 
Med vennlig hilsen Elisabet Stray 

Bruk ettersommeren til å oppleve fellesskap i Rotary 
Distriktets aktiviteter  

I Lillesand Rotaryklubb skal det foregå Summer Camps den 10. – 14. August 

2013. I alle klubbene er der interessante sommermøter, der gjester som ferierer 

kan være med å gi noen eksellente foredrag. Du kan helt sikker ta med deg din 

ektefelle eller en venn på møtene, for det er ikke alltid at lokalet fylles opp i 

sommertiden. 

 

Nå er det bare fem uker til vi har Distriktskonferansen i Kristiansand, der 

Kongsgaard Rotaryklubb inviterer deg og din ledsager, fredag 6. til søndag 8. 

September i Radisson BLU Caledonien Hotel. Kom og møt andre klubber, der 

dere kan utveksle gode ideer for å ta med dere hjem. Lørdagen blir det dans til 

et eminent orkester, så kom i bevegelse!  

 

Rundt om i Rotary 

Er du Golfinteressert? Rotary har eget vennskapsbånd. 

Når Convention finner sted i Australia 2014, skal det holdes mesterskap. Se 

websiden 

https://www.agfr.org/wp-content/uploads/IGFR_2014_announ_RDU.pdf 

 

Lorem 
Ipsum Dolor 

Fusce tincidunt lorem suscipit augue. Donec Varius. 

Curabitur magna. 
 Quisque condimentum facilisis sem. Nunc vitae est vel erat sodales 

tempor. Phasellus lectus. Sed justo. Donec varius. Nulla dignissim 

risus et arcu. Fusce vulputate. Curabitur 

magna. Integer porttitor, augue quis sollicitudin 

dapibus, lorem dolor sagittis neque, eget tempor 

mauris metus eu nulla. 
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Websiden  

Innlegg til websiden sendes til Peter 
Stray-Røding som en Word-fil, med 
bilder vedlagt, eller som PDF-filer 
med bilder innsatt. 
Mail: dico.2290@rotary.no 
Vi ser frem til å høre fra dere 

https://www.agfr.org/wp-content/uploads/IGFR_2014_announ_RDU.pdf
https://www.agfr.org/wp-content/uploads/IGFR_2014_announ_RDU.pdf
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AG` s hjørne - Jan Syvertsen 

Jeg har nå fungert som AG for Telemarksklubbene, minus Kragerø, i litt 
over ett år. Dette har vært en spennende og interessant tid som har gitt meg 
anledning til å bli kjent med klubbene og se hvordan de driver og hva de er 
opptatt av. Hovedutfordringen som de fleste er opptatt av er rekruttering 
og der ser vi at noen lykkes ganske bra, mens andre kanskje sliter litt. 
Men før jeg kommenterer det videre, skal jeg si litt om hvem jeg er. 
Jeg er født i Sande i Vestfold i 1945, jeg har vært gift i snart 46 år, med 
samme kone og vi har 2 barn og 2 barnebarn. Jeg er i utgangspunktet 
maskiningeniør, men har tilbrakt hele mitt yrkesaktive liv innen salg og 
markedsføring, de siste 20 årene innen petrokjemi i Statoil og Borealis. Har 
vært pensjonist siden 2002. Mitt rotaryliv startet i Langesund RK i 1991, og 
etter et utenlandsopphold startet jeg opp igjen i 2005. 

Rekruttering av nye medlemmer er altså Rotarys utfordring nr. 1.  
Selvfølgelig skal vi drive prosjekter og vi skal gi våre bidrag til TRF, men 
uten medlemmer har vi hverken økonomi eller ressurser til å drive med det 
som gjør rotarylivet meningsfylt. Riktignok har antall medlemmer i 
distriktet økt noe i løpet av det siste året, og det er bra, men det er fortsatt 
for mange som velger å slutte og dette er noe vi bør være minst like opptatt 
av som å finne nye medlemmer. Vi kan til dels «forføre» potensielle 
medlemmer med godt snakk, men når disse etter en stund finner at Rotary 
ikke er det de hadde forventet og velger å avslutte sitt medlemskap, da har 
vi sviktet på ett eller annet vis. Rotary er et godt produkt, men i en del 
tilfeller klarer altså ikke å selge det. Samtidig er det jo åpenbart noen som 
klarer dette bedre enn andre. 

Problemet er 2- delt. For det første, kan vi bli flinkere til å forstå 
hva som gjør at en klubb lykkes? Og for det andre, vi må bli flinkere til å 
dele disse erfaringene med andre. Og det er her AG’ene kommer inn. Jeg 
vet ikke om jeg har noen patent oppskrift på hvordan dette skal gjøres, men 
håpet er at vi skal kunne bringe gode ideer og positive erfaringer videre til 
andre. 
Stikkordet er entusiasme. Rotary som organisasjon blir ikke bedre enn 
summen av det medlemmene gjør den til. Vi har nettopp hatt Convention i 
Lisboa og Distriktskonferansen står for døren. Ingen av disse 
arrangementene gir oss oppskrift på hvordan vi skal lykkes i vår Rotary 
hverdag, men begge skaper entusiasme hos de som deltar som smitter over 
på de andre i klubbene.  

Ett begrep som ofte går igjen når klubbene lager sine planer og mål 
er å bli mer synlig i nærmiljøet. Dette er selvsagt både riktig og viktig. Hvis 
ingen ser oss, hvordan skal eventuelle potensielle medlemmer vite hvem vi 
er og hva vi gjør? 
Mitt ønske for året som kommer er at klubbene er mer bevisste på dette og 
setter konkrete mål for hvordan  klubben skal komme seg ut av 
møterommet og vise fram seg selv og Rotary hjulet i nærmiljøet. 
Vi sees i Kristiansand. 
 

August bilde  -  God august måned til dere alle – Hold balansen  

Med vennlige hilsener, Elisabet 

 

  

Invitasjon til Convention 2014 
http://www.riconvention.org/ 

Distriktskonferansen 
2013, 6. til 8. september. 

.  Påmelding gjøres på: 
http://www.d2290.rotary.no 
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