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Rundt juletider faller det naturlig å være rotarianer. Vi vil gjerne være 

snille med hverandre, vi er rause med gaver, vi ber sammen familie og 

venner og vet nesten ikke hva godt vi kan gjøre for våre medmennesker. 

Service above self-idealet virker ganske naturlig – i alle fall i våre nære 

relasjoner 

 

 

 

 

Prosjekter 

Og i året som er gått vet jeg at mange av dere har stått på for medmennesker. Omsorgen for andre 

har bl.a. resultert i trailerlass med nyttige og hyggelige gaver til fattige barn og nødstedte familier i 

Litauen, mange har bidratt til Rotarys store prosjekt om å utrydde polio i verden, og noen klubber har 

engasjert seg for å hjelpe der ebola-epidemien herjer. Mange av dere har skaffet krisehjelp til 

mennesker som er rammet av naturkatastrofer, andre har sørget for livsviktig vann til hele landsbyer 

i utviklingsland, og det er plantet frukttrær som skal gi livsgrunnlag for primitive stammer i Afrika.  

En del av dere har raust tatt imot ungdom fra andre land for å gi dem en opplevelse av hverdagen 

hos oss, noen tar med sykehjemspasienter på tur hver uke, andre rydder turstier og hjelper 

trengende i nærmiljøet. Det er flott, og det gir mening med livet og rotarymedlemskapet. Lokale 

prosjekter gir ofte omtale i media og er med på å gjøre Rotary kjent.  

Det er fint å se at flere klubber jobber sammen for å realisere større prosjekter. Et spennende 

prosjekt er under oppseiling på Notodden der Lions og Rotary tenker samarbeid.  

Medlemskap 

Mange mennesker i landet vårt ser seg om etter meningsfylte oppgaver på fritiden sin, og en del 

finner denne muligheten i Rotary. Men altfor mange vet fortsatt ikke om de mulighetene som et 

rotarymedlemskap kan gi! Derfor er det viktig at hver enkelt av oss bidrar til at vår egen rotaryklubb 

blir et attraktivt sted å være, og at vi gjennom det vi sier og gjør kan bidra til at Rotary kan tiltrekke 

seg positive mennesker. Fortell andre om hva Rotary er og gjør, og be med gjester i klubben. Slik kan 

du bidra til at klubben din ikke forvitrer, men blir et attraktivt møtested for mennesker som vil gjøre 

noe for andre! 

Det er viktig at klubbene holder medlemsnettet a jour slik at vi får et riktig bilde av situasjonen i 

distriktet.  

 

Svein-Eirik Jensen 

Distriktsguvernør 2014-15 



Presidentsamling på Fevik 9.-10.januar 2015 

Nå rundt årsskiftet er 44 presidenter halvveis i oppgaven med å lede klubbene sine, og i januar møtes 

de for å oppsummere erfaringer. Men samtidig går de påtroppende presidentene inn i en viktig fase 

med forberedelser til sitt år som president. Det er nå komitéene skal komponeres, nå planene og 

budsjettene for et godt rotaryår skal komme på plass. Lykke til med en viktig jobb! 

 

 

Markering av 110-årsjubileet – Rotary i 110 

I februar er det 110 år siden Paul Harris trommet sammen noen forretningsmenn i Chicago og dannet 

Rotary. Den beste gaven vi kan gi organisasjonen vår er flere aktive og positive medlemmer. Kanskje 

er det selskapelige liv i forbindelse med jule- og nyttårsfeiringen en fin anledning til å fortelle andre 

om Rotary, og til å finne nye medlemmer til klubben din! 

I forbindelse med 110-årsjubileet vil klubber over hele landet markere dagen på forskjellig vis. Hva 

kan din klubb gjøre for å «LIGHT UP ROTARY»? Alle klubbene har fått planen som den sentrale 

kommunikasjonskomiteen har utarbeidet. Planen er godkjent av guvernørene og har blant annet 

forslag til arrangement i forbindelse med jubileet.  

Det skal også utlyses en videokonkurranse mellom medielinjer på videregående skoler, 

folkehøgskoler og distriktshøgskoler. Det blir både distriktsvis og nasjonal premiering. Konkurransen 

går ut på å lage en kort video om hva Rotary ER og ikke minst hva Rotary GJØR.  

Et rotaryår går fort 

18.- 25. januar 2015 er det International Assembly – «guvernørskolen» for innkommende 

guvernører. Vår DGE Bjørn er godt i gang med planlegging, og har sin første ledersamling i slutten av 

januar.  

 

DGE Bjørn var julenisse på Bandzos barnehjem. Guvernørtiden har 

mange ulike oppgaver, og denne var av det svært hyggelige slaget. 

Medlemsnett 

Mange klubber har hatt sine årsmøter, og jeg minner klubbene om å legge inn navn på ny 

klubbledelse i medlemsnett snarest mulig. 

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og håper at vi sammen kan glede oss til et godt nytt år! 

Light up Rotary 
     
    Vennlig hilsen 

Svein-Eirik Jensen 
distriktsguvernør 


