
   

 

TEMA FOR JUNI : ROTARY FELLOWSHIPS MONTH 

 

MÅNEDSBREV FRA GUVERNØREN 
Kjære President 
 
Siste måned i Rotary-året er kommet. Endelig tenker du kanskje. Men jeg håper og regner med at 
presidentperioden din har vært lærerik og en opplevelse for livet. Det har iallfall min tid som 
guvernør vært. Nå begynner jeg å glemme alt stresset og gangene jeg bannet for at jeg hadde sagt ja. 
Nå kan jeg tenke tilbake på veldig hyggelige besøk i klubbene og godt samarbeid i andre saker 
gjennom året. Det er faktisk litt rart snart å bli «Past» og kanskje glemt, men sånn skal det være. 
Rotaryhjulet skal rulle videre.  
 
Vi er ved slutten av et år med tema «Rotary Serving Humanity». Det har jeg sett så mange 
eksempler på lokalt og på verdensbasis. Jeg har også sett hva medlemskap kan bety for utvidet 
perspektiv og godt vennskap for den enkelte rotarianer. Det er Rotary. Enkelt og greit. 
 
At Rotary vokser kan du se på medlemstallene under, men det varierer fra område til område som 
dere sikkert vet. De fleste klubbene i vårt distrikt er omtrent på samme nivå som ved starten av året, 
men noen få har dessverre mistet en del medlemmer. Men en klubb i vårt distrikt må trekkes frem 
når det gjelder god medlemsutvikling, og det er Porsgrunn RK . «Look to Porsgrunn» kan vi trygt si 
når de kan vise til en økning på 12! Dette har med og ledelse, engasjement og å spre entusiasme å 
gjøre. Jan Waldemar, Laila og resten av klubben har gjort en imponerende innsats. Jeg vet det er 
flere klubber som skal ha opptak nå i slutten av juni, så vi håper at vi går inn i et nytt år med 
medlemsmassen i god behold. 
 
Så et lite tips: For de som ikke har reist til Convention i Atlanta er det mulighet for å følge Bill Gates 
og andre spennende foredrag på internett (www.rotary.org og www.video.rotary.org). 
 
At polio ble utryddet i dette rotaryåret var håpet, men vi er ikke helt i mål. Men god utvikling er det. 
Nigeria som hadde et tilbakefall med 4 tilfeller i 2016 har ikke hatt noen i år og Pakistan og 
Afghanistan har bare hatt noen få. Nå har partnerne i denne kampen begynt å se på utfordringene i 
tiden etter polio. Så nær er vi en poliofri verden! 
 
Jeg håper jeg har bidratt til å gjøre ditt presidentår bra og at resten av distriktsorganisasjonen med 
kunnskap og gode råd har gitt den servicen klubbene trenger.  
 
Hils alle i klubben din og lykke til med presidentskifte. 
 
God Sommer og takk for meg! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sigurd Arbo Høeg 
Distriktsguvernør 2016-17 
 
Rotary kunnskap/informasjon: 
- Antall Rotarianere pr 30.04.2017: 1.237.928 en økning på 30.022 siden 01.07.2016 
- 15.06.2017 trekning av hovedpremie (el-sykkel) i Rotary Quiz-kampanjen 

TEMA FOR JULI : ET NYTT ROTARYÅR STARTER 

http://www.rotary.org/
http://www.video.rotary.org/

