
   

 

TEMA FOR MAI : YOUTH SERVICE 

 

MÅNEDSBREV FRA GUVERNØREN 
Kjære President 
 
En av de store gledene som guvernør er å få møte ungdom som deltar på Rotarys ulike program og 
se gleden rotarianere har med å engasjere seg i dette arbeidet. 
 
I vinter fikk jeg hilse på og overrekke kursbevis til de 18 flotte unge på årets RYLA. Veldig fornøyde 
var de med seminaret som sikkert kjent dreier seg om etablering, igangsettelse, ledelse, etikk, 
entreprenørskap og ungt lederskap. Særdeles god og trivelig gjeng var det. Og jamen stakk en av 
dem, nemlig Sandra Mørland Abrahamsen fra Kragerø av med Rotaryprisen som klubbene i 
Telemark samt distriktet hadde sponset i Ungt Entreprenørskaps fylkesmesterskap. Prisen er for 
øvrig en gratis reise, opphold og deltakelse på en konferanse for unge gründere i Canada. 
 
I våres hadde jeg gleden av å være på ambassadørkurset for ungdomsutvekslingen og fortelle om 
Rotary til studenter og vertsfamilier.  Åtte studenter fra vårt distrikt skal ut i verden neste år. De 
fikk gode råd og grundig informasjon fra Tone og Lars og høre erfaringer fra tidligere deltagere 
samt treffe de ni studentene er hos oss i år. «Building peace - one young person at a time» er jo 
mottoet for Rotarys ungdomsutveksling og det var hyggelig å bidra til dette viktige tiltaket. 
 
Så en liten påminnelse: Husk at vi nå har en Rotaract-klubb med samfunnsengasjerte unge og at de 
vil bidra og hjelpe til.  Ta kontakt, informer om arrangement dere skal ha og knytt dem til dere. 
 
Hver måned får jeg medlemsbladet The Rotarian og i maiutgaven står det en fin 
artikkel om TRF og hvordan bidrag fra rotarianere gjør en forskjell i verden.  
 
Klikk på linken så kan du og resten av klubben lære mer om hvordan systemet 
virker og kanskje bli mer inspirert. Artikkel-link. 
 
Flere klubber er nå tett på målet for bidrag til TRF, men mange er dessverre 
under. Sjekk din klubb og se hva dere kan gjøre. Det er fremdeles tid til å nå målet. 
 
Så vil jeg gi ros til de 11 klubbene som skal holde Rotary-Quizen. Håper det blir fint og gøy. Edrund 
melder at det fremdeles er noen ledige hverdager for lån av kampanjemateriellet. 
 
Vi nærmer oss rotaryårets slutt og snart skal vi gi stafettpinnen videre. Det er en fin gjeng med 
innkommende presidenter som står klare vet jeg. Du er en viktig ressurs så del dine erfaringer, 
veiled og støtt så blir det en god veksling. Å gjøre sin etterfølger god er en fin huskeregel. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sigurd Arbo Høeg 
Distriktsguvernør 2016-17 
 
Rotary kunnskap/informasjon: 
- Antall Rotarianere pr 31.03.2017: 1.233.172 en økning på 25.266 siden 01.07.2016 
- Rotary International President 2017-18 Ian Riseley besøker Norge (Bergen) 22-24 mai 

TEMA FOR JUNI : ROTARY FELLOWSHIPS MONTH 

http://d2290.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/129#.WRGQSmZdCUk
http://d2290.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/125#.WRGPqGZdCUk
https://www.rotary.org/en/why-rotary-best-steward-your-money
http://rotaryquiz.no/

