
   

 

TEMA FOR MARS : WATER AND SANITATION 

 

MÅNEDSBREV FRA GUVERNØREN 
 
Kjære President 
 
Tiden flyr! Det har du vel også merket.  Nå er du kommet langt i presidentåret. Ting går nå 
forhåpentligvis på skinner og din etterfølger er vel i startgropen med PETS rett om hjørnet.  
 
Innkommende verdenspresident (RIP elect) Ian Riseley er også i startgropen og er sikkert travel, 
men tar seg tid til et Norgesbesøk og kommer til Bergen i mai for å treffe rotarianere fra hele landet. 
Der får han sikkert høre at kvinneandelen i Rotary i Norge er ca 20%. At det i løpet av 40 år har gått 
fra null til 240000 kvinnelige rotarianere i verden vet han sikkert fra før av. Det er vel ingen tvil om 
at dette er en viktig og riktig utvikling for Rotary. 
 
Den morsomme og fine Rotary QUIZ-kampanjen er nå i gang med stands rundt omkring i Norge. 
 
Alle over 18 år kan delta på Quizen som består av fire 
enkle spørsmål om Rotary og hovedpremien er en 
flott el-sykkel (1 pr distrikt). Mange småpremier også. 
 
Jeg oppfordrer igjen klubbene til å finne steder hvor 
standen kan settes opp og rotarymedlemmer kan 
dele ut folderen med informasjon om Rotary. Kontakt 
gjerne Edrund Olaisen (edrund@online.no) for å få 
materiellet. 
 
Deltakere i konkurransen kan fylle ut en QUIZ-flyer 
og levere den på standen eller besvare spørsmålene på kampanjesiden www.rotaryquiz.no.   
 
QUIZ-kampanjen avsluttes 31. mai, med trekning av premier tidlig i juni. 
 
«Våraksjonen» for rekruttering av nye medlemmer er vel også i gang. Ikke nøl med å be om hjelp fra 
distriktets ressurspersoner hvis dere trenger det. 
 
Det er ennå en stund til fristen for å melde på en kandidat til distriktsguvernør for 2020-21, men jeg 
håper dere allerede nå kan starte å tenke igjennom om dere har en person som kan være villig til å 
påta seg dette vervet og om klubben kan være klar for denne oppgave. Mye jobb, men også mye 
moro. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sigurd Arbo Høeg 
Distriktsguvernør 2016-17 
 
Spesielle hendelser/frister i tiden som kommer:  
- 8 mars. Den Internasjonale Kvinnedagen 
- 10-11 mars. PETS i Arendal 

TEMA FOR APRIL : MATERNAL AND CHILD HEALTH 
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