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Februar 2014 
 

Tema: Tenn et lys .. 

RI president Gary C. K. Huang valgte ”Light Up Rotary” som sitt 
tema for 2014-15. Huang var inspirert av læren til den kinesiske 
filosofen Confucius som sa: "Det er bedre å tenne ett lys, enn å sitte og 
ergre seg over mørket". 

"Det er så mange vanskelige situasjoner i verden og så mange 
mennesker som trenger hjelp. Det er ingenting jeg kan gjøre”, 
sier noen. Så blir det til at de ikke gjør noe.  

Hvis du og jeg gjør noe for et menneske, og alle de 1,2 millioner 
rotarianere gjør noe, da tenner vi lys alle sammen og det blir 
synlig. En så stor organisasjon som vår, har mye innflytelse, og 
kan utrette under. Derfor støtter jeg Rotary med mine evner, tid 
og gaver. 

Med vennlig hilsen Elisabet Stray 

RUNDT OM I ROTARY 
Februar er måneden for verdensforståelse i Rotary 
23 februar er Rotary s bursdag 
Familie -uke feires i Rotary - en uke i februar for Rotary 
Målet med Familie uken er for Rotaryklubber - å få kontakt med familier i 
sine lokalsamfunn, spesielt de som trenger ekstra oppmerksomhet. 
Finn på noe. 

Brev	  er	  kommet	  til	  Guvernøren:	  
Til	  presidentene	  og	  RYLA	  ansvarlig	  i	  klubbene	  i	  D-‐2290:	  I	  skrivende	  stund	  er	  
det	  17	  påmeldt	  fra	  15	  klubber.	  Flotte	  kandidater	  alle	  sammen!	  Til	  de	  av	  
dere	  som	  har	  valgt	  å	  avstå	  fra	  RYLA	  i	  år	  vil	  jeg	  bare	  si	  at	  i	  ditt	  klubbområde	  
vil	  det	  da	  være	  en	  ungdom	  som	  går	  glipp	  av	  et	  av	  de	  beste	  program	  Rotary	  
kan	  tilby,	  og	  ikke	  minst	  at	  dere	  selv	  mister	  den	  PR	  dere	  kan	  få	  lokalt	  ved	  å	  
være	  med.	  Vi	  skaffer	  kandidat	  til	  klubben	  dersom	  du	  ikke	  finner.	  Ring	  en	  
videregående	  skole.	  Ungt	  entreprenørskap	  og	  leder	  emner.	  Dere	  er	  herved	  
gitt	  en	  ny	  påmeldingsfrist:	  torsdag	  20.	  februar! 
Thor Asbjørn Andersen, RYLA Coordinator, Rotary District 2290    
E post: post@inkasso.no Mobil: 90 74 35 30 
 

 

En hilsen fra IPDG Njål er også kommet til Guvernøren: 

NOMINASJON AV GUVERNØR 2016/2017 
  
Nominasjonskomiteen i distrikt 2290 har nominert Sigurd Arbo Høeg, 
Larvik RK til vervet som distriktsguvernør 2016/2017.  RI's regler gir 
klubbene mulighet til å foreslå motkandidater.  Dersom det skjer, vil det bli 
holdt en avstemning blant klubbene i distriktet.  Dersom det ikke kommer 
inn noen forslag  på motkandidat, ansees Sigurd Arbo Høeg som distriktets 
kandidat. 
Eventuelt forslag på motkandidat må sendes lederen for 
nominasjonskomiteen, IPDG Njål Gjennestad, senest 1. mars 2014.  Hans 
e-postadresse er njal.gjennestad@sfjbb.net 
  

Distrikt 2290 
Guvernør 2013-2014 

Elisabet Stray 

 
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 

PETs og Distrikts samling for 
2014-15, holdes 14.-15. Mars 
måned: Velkommen skal du 
være til Strand Hotel Fevik 



       

Invitasjon til Convention 2014 

http://www.riconvention.org/ 

 

Februar bilde    
”snowboard i Sotsji.  2014.” Lykke 
ønskes til alle  våre landsmenn i 
Olympic games  
 
Med gode Rotary ønsker Fra 
Guvernør Elisabet 

 

https://www.rotary.org/en/give 

Guvernøren vil ønske at dere sparer på 
rødvinen neste uke og  slår et slag for en  
Polio Pins. Jeg har kjøpt inn et lager 
som kan bestilles. Vi sender pengene til 
Fondet for polioarbeid. En pins koster 
kroner 100 og blir din 2014 gave til 
polioforebyggelse i verden. Husk gaven 
dobles i følge Bill Gates.  

Matching Grant -prosjekt 
Bidrag fra bl.a. Notodden RK 

Det er flott å se 
nettsidene deres. Her 
har dere alle gjort stor 
innsats. 

Hvor viktig er det ikke 
at nysgjerrige kan ta seg 
en titt! 

Rotary har ikke noe å 
skjule. 

 

 

AG` s hjørne- Ikke noe denne gang… 
 
Hva gjør Guvernøren nå?  

Hun får mange invitasjoner til forskjellige arrangement, og forholder seg 
for øvrig til distriktets aktiviteter som kommer på løpende bånd.  

Feiring i Sandefjord RK: Det skal bli flott å komme til Sandefjord RK som 
feirer jubileum, og den skal behørig feires i Rukla (tidl. Sjøfartsmuseet) 
Prinsensgt. 18. Fredag 28. februar kl. 19:00.             

Farsund Rk og Larvik Rk har bebudet feiring og jubileum. Klubbene har 
også mange spennende møter og det gir lysten til å besøke dere igjen. 

Distriktets ledelse samles i møter før PETS 2014-15, og planlegging av 
to nye klubber er under utarbeidelse. En ny internasjonal klubb i 
Kristiansand, samt forsøk på å etablere en ny i Setesdal hadde vært ok. 

Reiser blir det fortsatt i distriktet, og to reiser til Finland er på trappene. 

Tv titting på OL er bare en drøm. Mye skal tas igjen på arbeid etter en 
travel høst.  

 

Her kommer hilsen fra Notodden Rk 
Hei, Jeg fikk denne mailen for noen dager siden fra min venn PDG 
Tadeusz i Polen. Bildet viser noen av treningsapparatene som ble 
innkjøpt av midler fra "Matching Grant"-prosjektet vi bidro til. Så kanskje 
vi vil få sjansen til å bivåne dette rent fysisk, kanskje i bruk, om vi kaster 
oss på en gruppetur til Polen i 2015! 
 
Ha en fortsatt fin søndag! 
Hilsen President Elect Svein Aanestad 

 

Et prosjekt I Kristiansand Rk 

Refleksbrikker kan redde liv i Peru 

 

 

      

 


