
   

 

TEMA FOR DESEMBER : FAMILIE 

 

MÅNEDSBREV FRA GUVERNØREN 

 
Kjære President 
 
Det er lenge siden jeg har sendt julekort. Noen hyggelige ord til venner eller kjære slektninger, 
skrevet så pent jeg kunne, med koselig motiv på forsiden og frimerke fint oppe i hjørnet. Og så håpe 
at det kom frem i tide.  
 
Nå får du julehilsen fra meg, elektronisk riktig nok, men jeg har satt frimerke på. Et flott frimerke 
designet av Mahru Arif Ali, kvinnelig rotarianer fra Lahore. En fin ide for å markere de 100 år for 
TRF synes jeg. Så jeg sendte en hilsen på mail til henne og distriktsguvernøren der med beskjed om 
at jeg skulle bruke det på månedsbrevet og jeg ga dem ros. Enkelt og greit til andre siden av jorden 
på sekunder. 
 
Jeg er snart midtveis i mitt guvernørår. Det har vært spennende, utfordrende, og ikke minst 
fantastisk flott og lærerikt. Besøkene i klubbene har vist meg at i distrikt 2290 skjer det mye. Vi har 
mange aktive klubber som har realistiske mål for virksomheten, og der trivsel og fellesskap blant 
medlemmene også gir seg utslag i en felles innsats for medmennesker lokalt og globalt. 
En spontan aksjon i klubbene resulterte i over 20 Shelterboxer til katastrofeområder på Haiti! 
 
I 1988 Skrev Eyvind Skeie adventssangen «Tenn lys». I år har han laget et femte vers: 
 

Tenn lys for livets rikdom, for jord og luft og vann! 
Tenn lys for fred og vennskap 
For barn i alle land! 
Må ingen være redde  
og mangle hjem og brød! 
Tenn lys og håp i verden 
Mot fattigdom og nød! 

 

I Rotarys TRF år kan disse strofene gi oss tanker om fortsatt innsats i klubbene – og la oss tenne lys 
i denne mørketiden. 
 
Selv om det er mye som skal gjøres nå, så er desember også tiden for å ta det litt med ro og kose seg 
med familie og venner. Håper du får rikelig anledning til det.  
 
Med ønsker om en trivelig Jul og Godt Nytt År! 
 
Sigurd Arbo Høeg 
Distriktsguvernør 2016-17 
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