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TEMA: 
POLIO - VI ER NESTEN IGJENNOM! 
J  
SÅ NÆR!  THIS CLOSE!  ROTARY GJENNOM 26 ÅR  

 Vi er virkelig tett på nå. Men virus er ofte vanskeligere å utrydde enn 
bakterier. Virus er så små, så usynlige. Vaksinen består av en væske som 
dryppes i barnets munn. Det er stadig et stort arbeide å gjøre før verden 
kan erklæres Polio fri. Polio skulle vært utryddet i 2013.  

Forente Nasjoner er kommet på banen og har nå erklært Polio som 
helsetruende globalt, hvilket forhåpentlig også forplikter til økonomisk 
støtte fra regjeringene i alle land. Det er nødvendig med en massiv 
økonomisk oppbakking, da de siste barn, som skal vaksineres, alltid er de 
vanskeligste å nå frem til. Rotary får nå hjelp i arbeidet. 

 Jeg foreslår allikevel, at du og din klubb avholder et arrangement eller en 
aften, der dere samler et overskudd som  øremerkes ”Polio”. Din klubb 
kan selvfølgelig også velge å lage andre former for innsamlinger. 
Distriktets mål er ikke satt for Polio, fordi vi trodde at vi var igjennom 
dette året. Vi oppfordrer derfor klubbene til å ikke glemme polioarbeidet 
ennå.  

Husk vi er ”This Close…” og du og jeg bestemmer, om vi kommer 
igjennom. Med vennlig hilsen Guvernør Elisabet 

RUNDT OM I ROTARY 
HandiCamp 2014 
Vårt Flaggskip – ja. 
Gisle Bjørnstad, Færder RK, har takket ja til jobben som 
administrator for HANDICAMP i 2014. Han har gjort et godt 
forarbeid og knyttet til seg dyktige medarbeidere! Lena Mjerskaug 
blir kontakt mot NORFO (Norsk Rotary Forum) som i 2012.  Se 
nettsiden ; http://www.rotary.no/innhold/283/handicamp-
norway 

VÅRT PROGRAM FOR UNGDOM 
Ryla 2014 
Arrangør: Sandefjord-Øst Rotaryklubb. Vil du sende noen 
ungdom til RYLA? Søk før: 1. Februar 2014.  Alder: 18 – 25 
år  Krav: Alle som tilfredsstiller programmets målsetting. Se 
nettsiden; http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=275 

Rotaract 2013-14 i distrikt 2290 
I området rundt Tønsberg begynner det å bli aktuelt å tenke seg 
dannelsen av Rotaract for første gang i vårt distrikt. Flere klubber 
samarbeider om dette nå. Jeg gleder meg til å høre nyheter herfra. 
http://rotaract.no/ 

Interesseforeningen 2013-14 Forr.fører: Njål Gjennestad 
Egen stipend organisasjon i distriktet. Søk før 10.februar 2014. 
http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=290 

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 

Distrikt 2290 
Guvernør 2013-2014 

Elisabet Stray 

Velkommen til 
samarbeid 2013-14  ! 

OKTOBER 2013 

 
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 



       AG` s hjørne - Gaute Melhus Johannessen  
Ikke glem yrkesetikken! 
Rotary holder en høy standart når det gjelder moral og etikk. Da jeg ble medlem 
for 28 år siden i Rotary, var dette et viktig tema. Mitt inntrykk i de siste år, er at 
Rotary har fått en humanitær profil som preger samtaler og strategi mer enn 
noensinne, - og vi skal være oppdatert på dette, selvfølgelig. Jeg har i midlertid 
savnet fokus på yrkesetiske spørsmål, og ønsker at vi oftere minnes 4-
spørsmålsprøven: 1) Er det sant? 2) vil det skape bedre forståelse og bedre 
vennskap? 3) Vil det være det beste for alle det angår? 4) er det rettferdig for alle 
det angår?   Med vennlig hilsen Gaute. 

 (Gaute Melhus Johannessen er min Assist. Guvernør for 9 klubber i Vest-Agder) 

GUVERNØRVALGET 2016-17 
Vi trenger ditt forslag til ny Guvernør i vårt Distrikt 2290 
Kjære Klubbmedlemmer , Kjære Presidenter 
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 Send oss forslag innen 14. Oktober. Snakk 
med IPDG Njål Gjennestad, leder for Guvernør utvalg dette året. Telefon: 908 23 
919 eller Epost: njal.gjennestad@sfjbb.net 
 

LITAUEN 2013 – mange klubber er involvert i dette prosjektet hvert år! 
Fjorårets tur var svært vellykket. Det er en opplevelse å være med. Turen til 
Litauen går av stabelen 21.-24. november. Mange klubber er i gang med å pakke og 
forberede seg til å dele ut og oppmuntre menneskene vi møter. Ta kontakt med 
Edrund Olaisen, telefon 928 38 186. Bli med da vel! Støtt opp og får det litt moro 
attpåtil. 

GAVER TIL ROTARY FONDET. Nå har jeg mottatt en ny brevpost - hilsen 
fra Rotary International President Ron D. Burton. Gaver som ble gitt av 2013-14 
guvernørene og våre klubbpresidenter 2013-14 er nå kommet opp i 5 millioner 
dollar. Jeg har opplyst til klubbene at det var 4,75 millioner kroner. Ja, ja  - Han 
kaller oss for ”First Class”. ”You have changed Rotary – Congratulations and 
thank you. “  Vi fortsetter det gode initiativ, - og jeg vil også i år være med å støtte 
med en ny gave til vår Rotary- organisasjon. Blir du med? 

Oktober bilde  -  Hei du!  Trø varsomt, for her kommer jeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlige hilsener, Guvernør Elisabet 

 

Invitasjon til Convention 2014 

http://www.riconvention.org/ 

 

Shelter Box 

 

Water Survival Box UK Rotary.   

Vil du benytte en av disse boksene? 

Vi støtter TV  -Aksjonen 
20. okt. 2013 i vårt 
distrikt. Bøssebærer kan 
melde seg til 
http://www.blimed.no 

Husk å bære ditt Rotary 
merke. 


