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Dagene går fort, og i deler av distriktet kan vi glede oss over krokus og spirende tulipaner. Andre 
steder er det fremdeles godt med snø og muligheter for en fin påskeferie med fjellturer og ski. 
 
«Rotary måneder» betyr at  alle klubber verden over har samme fokus. 
I mars er det Literacy – leseferdighet, det viktige å kunne lese, skaffe seg kunnskap. I Norge har vi et 
godt utbygd skolesystem, men endringer i samfunnsstrukturen gjør at vi i Norge i dag har grupper 
som trenger både opplæring og støtte når det gjelder leseferdighet. Flere klubber har prosjekter 
innen leseferdighet, både for eldre, for innvandrere og for barn.  
 
April er «Magazine month», og jeg ber klubbene ha et ekstra øye på rotaryblad som Rotary Norden, 
The rotarian og annen informasjon fra og om Rotary. Nå kan alle få Rotary Norden i nettutgave, og 
det gir både økonomisk og miljømessig gevinst. Gå inn på medlemsnett og kryss av så får du den 
elektronisk!  Det er også brosjyrer på norsk som forteller om organisasjonen. Bruk dette materiellet i 
klubbene.  
 
NESTE ÅRS LEDERE 

Innkommende guvernør Bjørn har vært i San Diego og er godt i gang med 
forberedelse til sitt guvernørår. PETS – presidentopplæring – ble gjennomført i 
Arendal, og Bjørn forteller at det var en fin gjeng som nå forbereder seg på å 
overta ansvaret i klubbene. Rotarys regelverk sier at ingen kan bli president uten 
å ha deltatt på PETS. Det var opplæring av sekretærer og kasserere samtidig.  
 
DGE Bjørn forteller at det var god stemning på 
«guvernørskolen» i San Diego, og at de norske guvernørene la 

et godt grunnlag for samarbeid gjennom det kommende året. Neste års president i 
Rotary International, K.R. «Ravi» Ravindran fra Sri Lanka hadde valgt «Be a gift to 
the world», og han oppfordrer rotarianere til å gi av sin tid, sine talenter og sine 
kunnskaper for å forbedre livet til enkeltmennesker og samfunn rundt om i verden. 
Guvernørene var godt fornøyd med kommende års motto, og DGE Bjørn forteller 
at det var enighet om å beholde den engelske tekst og ikke oversette «Be a gift to the world». 
DGE Bjørn og hans stab minner om distriktskonferansen i Stavern 4.-6.september 
 
Rotaryhjulet snurrer fort rundt, og etter Bjørn, i 2016-17 kommer Sigurd Arbo Høeg fra Larvik. For 
rotaryåret  2017-18 er Liv Melby fra Tønsberg valgt. Hun ble også presentert på PETS, og blir 
ordentlig presentert på distriktskonferansen i Stavern.  
 

 UNGDOMSGENERALENE, Tone Kolbenstvedt for ungdomsutvekslingen og Thor 
Asbjørn Andersen for RYLA  har hatt en travel måned. I forbindelse med 
Holmenkolldagene arrangerer Kolsås Rotary klubb sitt årlige treff for 
utvekslingsstudentene. Tone kan rapportere om strålende dager og fornøyde 
ungdommer. Thor Asbjørn har gjennomført nok et RYLA, og det sies å være det 
beste noensinne. Flere av ungdommene har deltatt på rotaryarrangement i 
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ettertid – med imponerende fremferd og kunnskaper. Jeg oppfordrer alle klubbene til å begynne 
planlegging med tanke på økonomi og hvem de kan sende både til RYLA og på utveksling.  
 
  
Kampanjen  «Rotary i 110»  
har gitt et strålende resultat for distriktet vårt. Målsettingen var kr 110.000 på landsbasis til kampen 
for å utrydde polio – EPN = End Polio Now. Nå i slutten av mars kan vi notere USD 8130.- (ca kr 
60.000) som resultat for distriktet, og mesteparten av pengene er kommet inn i forbindelse med 
kampanjen.  Varierende dollarkurs gjør at beløpet er omtrentlig. Det viser en fantastisk innsats fra 
klubbene.  Jeg har sett bilder av den ene marsipankake flottere enn den andre, og vet at mange 
klubber har feiret 110-årsdagen og samtidig bidratt til Rotarys aller viktigste prosjekt. Klubbene får 
«recognition points» for disse bidragene, og har dermed flere poeng som kan brukes til å dele ut 
heder i form av PHF. 
 
Resultater TRF - Rotaryfondet 
Det er ekstra gledelig å se at klubbene fortsetter å støtte sitt egen fond. Mange klubber har allerede 
innbetalt til Rotaryfondet – TRF – og så langt er det Skien Vest Rotary klubb som ligger høyest med 
innbetalte USD 131 per capita. Jeg gratulerer med flott resultat og ser fram til videre innsats fra alle 
klubbene.  Distriktet har en målsetting på USD 70 per capita, og flere klubber har nådd dette målet 
allerede.  
 
Medlemsutvikling 
I en tid der mange distrikter har negativ utvikling, er det en stor glede å se at vårt distrikt 2290 faktisk 
har en økning. Det har vært jobbet godt i distriktet med kurs der Laila Lerum og Fred Schwabe-
Hansen har stått i spissen, og klubbene har virkelig snudd trenden. Vårt distrikt er et av få i sone 16 
som kan vise til positive tall, og jeg håper at den positive utviklingen fortsetter. 
 
WEBSIDEN 
Stadig flere klubber er i gang med den nye websiden, og det er viktig å huske på at 30.juni blir den 
gamle siden tatt ned. Hvis det er problemer ber jeg om at dere tar kontakt med DICO Tor Endre 
Bakken. 
Husk også å legge inn neste års klubbstyre i medlemsnett på rotary.no. Følgende funksjoner blir 

automatisk overført til rotary.org: Årets og neste års president, sekretær, kasserer, TRF-ansvarlig og 

medlemsansvarlig. 

 

 
Jeg ønsker dere alle en fin vår med en påskegul hestehov.   

 

 
Light up Rotary 

 
Vennlig hilsen 
Svein-Eirik Jensen 
distriktsguvernør 
 

 
 


