
   

 

TEMA FOR FEBRUAR : PEACE AND CONFLICT PREVENTION/RESOLUTION 

 
 

MÅNEDSBREV FRA GUVERNØREN 
 
Kjære President 
 
At Rotary har mange gode tilbud til unge nevnte jeg i forrige månedsbrev. Det er fredsarbeid i 
praksis og nå kanskje viktigere enn noen sinne. I dette brevet ber jeg deg rette oppmerksomheten 
spesielt til de mange internasjonale sommerleire (Camps) som arrangeres  og vedlegger en liste. 
Husk at søkere får plass etter prinsippet «førstemann til mølla …» så her må man ikke vente for 
lenge. Nye camps kommer stadig til så se på www.rotary.no for oppdateringer og mer informasjon.  
 
Nevner også at det nå er etablert et norsk fredsfond for å støtte opp under fredsstudiene som 
Rotary tilbyr i samarbeid med universiteter rundt om i verden (Rotary Peace Centers).   
Ved Uppsala universitet, som et av studiestedene, arrangeres det den 6 mai 2017 et seminar hvor 
studiet presenteres og med spennende foredrag innen feltet. Arrangementet er åpent for alle 
rotarianere/rotaractere og ledsagere. 
 
 
På presidentsamlingen nevnte jeg helt på tampen at det for hvert distrikt i Norge er laget en Rotary 
Quiz-kampanje med el-sykkel som premie til den heldige vinner. Hensikten er å promotere og 
informere om Rotary på en morsom og grei måte. Messevegg, informasjonsbrosjyre, quiz-skjema 
etc skal komme til meg snart. Hvis det er et arrangement eller andre muligheter du eller din klubb 
ser for å holde slik quiz så gi beskjed til meg eller til din AG. Trekning før sommeren regner jeg med. 
 
 
Rotary fyller 112 år i februar og bruk gjerne anledningen til å gi medlemmene litt påfyll av 
kunnskap om Rotary. Ikke tenn 112 lys selv om det er flott å se på. Vi tente 100 lys for TRF på 
presidentsamlingen og det ble veldig varmt og kunne gått aldeles galt!  
 
 
Som kjent så er det blitt mer fleksibilitet for klubber etter CoL 2016 (lovrådet). Flere klubber er nå i 
gang og ser på hvordan man kan bruke disse mulighetene. Oppdatering av klubbens vedtekter blir 
en del av dette arbeidet. Forslag til ny mal blir snart lagt ut på distriktets hjemmeside. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sigurd Arbo Høeg 
Distriktsguvernør 2016-17 
 
Informasjon for videreformidling til medlemmene: 
 
Spesielle hendelser/frister i tiden som kommer:  

- 10 Februar. Påmeldingsfrist for RYLA (07-10.03.2017) 
- 10 Februar. Søknadsfrist for stipend for ungdom (Eks: Deltagelse på World Affairs Seminar) 
- 23 Februar. Rotarys bursdag 

TEMA FOR MARS : WATER AND SANITATION 

http://www.rotary.no/
https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships

