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Fornyelse 

Dette rotaryåret har distriktet satt fokus på fornyelse i Rotary. Det motsatte av fornyelse er stagnasjon 

og forvitring. Derfor vil jeg sette fokus på hvordan vi som enkeltindivider, som rotarianere og 

samfunn svarer på dagens utfordringer. Hva skjer når vi lar fornyelse og kreativitet være en bærende 

kraft? 

På distriktskonferansen i Kristiansand hadde vi mange interessante foredrag og innspill 

som tok for seg dette temaet, og noe av det flotteste vi opplevde var den entusiastiske og takknemlige 

flokken med ungdom som er eller hadde vært på rotaryutveksling. De glødet for Rotarys idéer og mål. 

 

September er den måneden da vi setter fokus på nye generasjoner i Rotary. 

La oss gi flere unge mennesker muligheten til å dra på utveksling!  Søknadsfristen for å bli med neste 

år er 1. november. Finn kandidater – det er massevis av positiv ungdom i nærmiljøet ditt! Tenk også 

over om ikke nettopp din familie kan ta imot en utvekslingsungdom noen måneder kommende år. 

Fornyelse for oss rotarianere er også å holde oss oppdatert på hva Rotary er og gjør. Rotary er så mye 

mer enn ukentlige møter med gode foredrag. Følg med på nettet, eller bli med på kurs! 

Sertifiseringskurs 

70 personer har så langt deltatt på de tre kursene om rotaryfondet – det vi kaller TRF 

sertifiseringskurs. Det meldes om aktive deltakere, nye muligheter og de vanlige utfordringer som 

følger med de fleste nye ting. En spennende nyhet er at district grant nå også kan brukes både til 

ungdomsutveksling og til RYLA. Det kan åpne for deltakelse fra flere klubber og gi enda flere 

ungdommer mulighet til å oppleve Rotarys gode ungdomsprogram. 



POLIO – EPN = End Polio Now 

Rotary er aktiv med å gagne andre på en rekke felt. Det største prosjektet vi har gått løs på er å utrydde 

polio i verden. Siden kampen mot polio startet har frivillige rotaryanere, helsearbeidere og andre 

dryppet vaksinedråpene i munnen på anslagsvis to milliarder barn, og det er brukt mange milliarder 

kroner på prosjektet. Nå er vi svært nær målet. Men noen få land gjenstår, og det er viktig at vi holder 

trykket opp til målstreken er passert. Denne sluttspurten er kalkulert til 30 milliarder kroner. I Rotary 

setter vi spesielt fokus på prosjektet ”End polio now” på verdens poliodag den 24. oktober, og jeg 

håper mange klubber vil engasjere seg for å spare millioner av barn fra å få den lammende 

sykdommen. 

Vennlig hilsen  
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