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Tema: 
Et menneske rundt oss.. Det er forresten 
mange der ute! 

I flere år har et menneske, en voksen Kristiansands- 

kvinne på ca. 40 år, kommet til meg med en vakker 
bukett med blomster, ofte roser og litt sjokolade pakket 
inn som et hjerte. Hun kommer rundt den 12. hver 
måned. - Da har hun litt penger på konto! Noen ganger 
hender det at hilsenen henger på utsiden av min 
kontordør og venter på meg. I går kom hun igjen, tidlig 
på formiddagen, med dyre blomster og 
sjokoladekonfekt formet som et rødt hjerte i den ene 
hånden. I den andre hånden bar hun på en kiwipose 
med øl og rusbrus som hun skulle innta med sine faste 
venner nede ved bryggekanten.  

Hva ønsker hun? Nei ingen ting. Hun vil bare ha en mor 
som er glad i henne. Derfor har hun valgt meg til å være 
hennes mor som hun kan vise sin kjærlighet til.  

 I Kristiansand er det mange mennesker som spaserer i 

den fine vårluften. Hva skal de? Jo de skal vel titte litt 
på byen. Her er noen turister fra cruiseskipene, her er 
en del som arbeider. Her er også noen som sitter på en 
pute og ber om penger. En driftig misjonær har funnet 
på å lære tiggere, ofte Rumenere, å strikke plagg, - 
votter, sokker, skjerf.  Nå er tingen at Kristiansand 
forbyr tigging etter hvert. En gruppe frivillige har i dag 
funnet på at de vil lage et prosjekt som går ut på å lære 
dem et yrkesfag, så de kan komme tilbake til Romania 

og jobbe. De skal lære å jobbe. Vi som er 

yrkesmennesker og har et fellesskap i Rotary, kan vi 
gjøre noe positivt for de rundt oss, så har vi  en verdifull 
gjerning gjort! Ofte er det bra å gjøre prosjekt i 
fellesskap, i klubben eller med flere klubber eller hele 
verden. Det er mange der ute blant dine egne. 

Les også et eget brev til Guvernøren fra Past President 
Niels J. Andersen Brevik RK. 16.april 2014 (vedlegg) 
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Mai i Rotary ? La oss glede oss hele mai, mener nå jeg!  

To besøk i Finland gjorde noe med meg.  Guvernør Elisabet ble invitert til å 
representere ca. 80 000 mennesker (Nordisk Representant) i to finske distrikter, først 
d1390 i begynnelsen av april, så d1380 i slutten av april. Jeg holdt da talen min 8,5 min 
på klingende godt finsk, synes nå både jeg og Finnene da, og dermed fikk jeg innpass i 
manges hjerter. Jeg talte om Rotary selvfølgelig, men også om de norske frivillige som 
hjalp finnene i Finlandskrigen 1939-1940 under kommando Feltmarskalk Mannerheim. 
Den gikk hjem kan dere tro. Alle reiste seg, gråt og klappet og hilste. Les hele talen på 
finsk her på nettsiden. Hvis du vil ha den oversatt, kan du kontakte meg. J 

AG Hjørnet Denne måneden: Morten Svagård, AG for 9 klubber i Vestfold 

Rekruttering? Ja, takk! Aldersdiskriminering? Nei, takk! 

Klubbene er opptatt av rekruttering. Det er fint. Hvert nye medlem er en ny ressurs  i 
klubben. En ny mann eller kvinne får gleden av å være med i Rotary.  Hvilken alder det 
nye medlemmet har syns jeg er nokså uvesentlig. Eldre, nye medlemmer kan ofte vise 
like stort engasjement som yngre. Eldre nye medlemmer har ofte mer tid å bruke på 
Rotary.  De eldre er ivrige møtedeltagere.   Yngre nye medlemmer er ofte  yrkesaktive. 
Det er bra. Mange av dem er i tillegg aktive deltagere i sosialt og kulturelt arbeid. Yngre 
medlemmer er det også viktig å få med i klubben.  

Noen ganger snakker vi om høy gjennomsnittsalder som et problem i klubbene. Som en 
satsplanke for å snakke om rekrutteringsarbeidet. Jeg syns det er en feil start.  Høy 
gjennomsnittsalder er mest et uttrykk for to positive ting: Har du først blitt med i Rotary, 
så blir du værende der. Og de eldre medlemmene representerer en stor ressurs gjennom 
sin lange yrkes- og livserfaring. Ingen som er 80+ skal få inntrykk av at de ikke er ønsket 
i klubben fordi de trekker gjennomsnittsalderen opp. Så la oss slutte å snakke 
gjennomsnittsalder som et problem. Og som begrunnelsen for å rekruttere nye. Det 
minner om aldersdiskriminering. Og det er faktisk  ikke lov. La oss heller fortsette å 
snakke om å styrke klubbene gjennom aktivt og kreativt rekrutteringsarbeid. 
Rekruttering av unge - og gamle.. Med Rotary-hilsen fra  AG Morten Svagård 

 

 

Då	  Dagros	  såg	  denne,	  la	  ho	  på	  svøm	  600	  meter	  
ut	  fjorden.	  Eg	  trudde	  aldri	  me	  skulle	  sjå	  henne	  
att.	  	  

Bilde	  av	  Dagros	  og	  ein	  Klauvskjerar	  maskin	  

Helsing	  frå	  Guvernøren – med et Mai Bilde 

 
Kom, Mai, du søde milde!  
Gør Skoven atter grøn,  
Og lad ved Bæk og Kilde  
Violen blomstre skøn.  
Hvor vilde jeg dog gerne,  
At jeg igen den saae!  
Ak, kære Mai! hvor gerne  
Igen i Marken gaae!  
 W_o_l_f_g_a_n_g_ _A_m_a_d_e_u_s_’ 
_M_o_z_a_r_t_s_ _m_e_l_o_d_i_ _t_i_l_ 
_O_v_e_r_b_e_c_k_s_ _t_e_k_s_t_ _ 

Med vennlige hilsener Elisabet Stray 


