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TEMA: 
Rotary s ansikt J  
 Public Image – også i Rotary tales det i denne forbindelse 
om, ”Hva er Rotary?”  
Er vi en losje? Nei det er vi ikke.  
Kan vi være stolte av å være verdens første og nu største 
private serviceorganisasjon? Eller humanitære organisasjon? 
Eller er vi bare et yrkesnettverk?   
Hva er Rotary for deg? Og hva er Rotary for meg? For meg er 
det ikke et spørsmål om enten eller - men både og!  
Det er nettopp det som jeg finner så godt og ser som en 
styrke i mitt medlemskap i Rotary.   
Men en ting er, hva som er godt for deg og meg. En annen 
ting er omverdenens vanskeligheter med å få øye på  
”Rotary”.  
Vi må sette fokus på hvilket ansikt Rotary viser utad. Vi er alle 
Rotary s ansikt. Oppførsel og etikk og vennlighet. Det skal 
være et ansikt alle straks kan gjenkjenne og tenke: Har jeg ikke 
sett det før? Eller aller best, at man sier: Det ligner Rotary!  
Det viktigste er, hvordan vi best får fortalt, hvem eller hva for 
en vi representerer. 
Med vennlig hilsen Elisabet Stray 

KLUBBEN DIN 
Distriktets websider  og klubbenes websider. 
Jeg ser jo på nettsidene. Deres også, må jeg vedgå!  
Mine reiser er jo begynt, og da synes jeg det er naturlig å se hva 
slags sted jeg skal til. 
Jeg forbereder meg på klubbesøkene ved å lese litt om stedet du 
bor på, hva slags arbeidsplasser som finnes og miljøet rundt denne 
klubben. Siden jeg har arbeidet i både verksteds industri, sykehus 
og kontor og bor selv ved sjøen, synes jeg det er fint å bli kjent 
med stedet der din klubb holder til. 
Regn med at andre også ser på klubbens nettside. En levende og 
aktuell side finner lesere i dagens samfunn. Begynn med den nye 
årets logo. Fortsett med organisasjonen din og møteplanen og så 
videre… 
Rundt om i Rotary 
Klubbene er i gang med samlinger ukentlig. Programmene i 
klubbene er eminente. Mye å hente, synes jeg. Besøk en Rotary 
klubb når du er på reise. Du kan lett finne program på nettsiden 
deres. Guvernøren reiser rundt i distrikt hele måneden daglig, og 
det er så morsomt å kjenne den avventende, men positive 
stemning under mine besøk. 
I september foregår: (guvernøren tilstede) 
6.-8. Distriktskonferansen i Kristiansand 
12.-15. Opplæring og foredrag Rotary i St. Petersburg 
21.-22. Distriktskonferanse i Hanstholm, Danmark  
 

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 
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Websiden  
Innlegg til websiden sendes til 
Peter Stray-Röding som en 
Word-fil, med bilder vedlagt, 
eller som PDF-filer med bilder 
innsatt. 
Mail: dico2290@rotary.no 
Vi ser frem til å høre fra dere 



       

Invitasjon til Convention 2014 

http://www.riconvention.org/ 

Distrikts konferansen 
2013.  

http://www.d2290.rotary.no 

http://www.nrk.no/tvaksj

 

Shelter Box 

 

Water Survival Box UK Rotary 

AG` s hjørne - Svein-Tore Stiansen  
Årets TV-Aksjon 20. oktober. 
Det er mange Rotaryklubber og rotarianere som deltar under TV-
aksjonen hvert år. I år går de innsamlede midlene til 
Nasjonalforeningen. Pengene skal brukes til beste for 
demenspasienter og forskning for å finne ut mer om årsakene til 
denne folkesykdommen. Vi som sitter i fylkeskomiteene, oppfordrer 
Rotaryklubbene og rotarianer til å engasjere seg i årets 
innsamlingsaksjon. Ta kontakt med de lokale/kommunale komiteene 
og bli bøssebærere eller støtt aksjonen på annen måte. 
Svein Tore Stiansen, AG og 
Medlem av fylkeskomiteen i Aust-Agder 

(Svein Tore er min Assist. Guvernør for 8 klubber i Aust-Agder) 

Tid for å tenke på Guvernørvalget 2016-17 
Guvernøren skal bruke tid til forberedelser når han får ansvar 
for Distrikt 2290 
Kjære Klubbmedlemmer , Kjære Presidenter 
2016-17 er langt frem i tid. Men for enkelte posisjoner dreier Rotary 
hjulet noe langsommere, fordi det også er noe større enn de andre. 
Derfor kommer allerede nå en oppfordring om å finne kandidat til 
oppgaven som Guvernør for vårt distrikt. 
Prosessen tar tid, og vedkommende skal gjennom læring/trening 
både i vårt distrikt, i Norge og internasjonalt. 
Ta dette opp i første styremøte. Jeg er sikker på at det finnes noen i 
klubben som har kvaliteter, interesse og tid for dette. 
Nominering av Guvernør for 2016-17 
Distrikt 2290 søker interesserte rotarianere som kandidater til 
oppgaven som Distrikts Guvernør for Rotary år 2016-17. Det er 
klubbene som fremmer forslag på person. 
Kandidatene må være 

1. Medlemmer av en aktiv klubb. 
2. Ha vært President i en hel periode. 
3. Være fullt innforstått med og fysisk i stand til å utføre de 

forpliktelser vervet medfører. 
Klubben bør forvisse seg om at vedkommende har kvalifikasjoner 
som en god leder,  motivator og teambygger. Videre at 
vedkommende har nødvendige engelskkunnskaper til å delta i 
kommunikasjon på dette språk. Send oss forslag innen 14. oktober 

September bilde  -  (Stortings)Valg 2013  - Syng med den stemme du har! 

Med vennlige hilsener, Elisabet 

 


