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Rotaryvenner! 

Distriktskonferansen i Tønsberg er gjennomført. 
Jeg synes det var en flott konferanse, og at vi fikk over 220 deltakere er jeg 

meget godt fornøyd med. Det var mange fine foredrag og gode kulturinnslag, og 
jeg registrerte mange fornøyde deltakere. En stor takk til min klubb, Tønsberg 

RK, som stod for arrangementet. 

Ungdomsutveksling bidrar til økt fred. 
Jeg skrev i mitt forrige månedsbrev at fredsarbeid og ungdomsutveksling ville bli 
sentrale temaer på Distriktskonferansen, og det ble det. Blant mange gode 

presentasjoner må jeg nevne Anne Kjær Riechert sitt foredrag om integrering av 
asylsøkere, og også om det gode innslaget som ungdommene hadde når det 

gjelder ungdomsutvekslingen. Ungdommene var strålende fornøyd med sitt 
utvekslingsår og de skrøt av at de har fått venner over hele verden. Og som en 
av ungdommene sa, vi starter jo ikke krig mot våre venner.  

Generalforsamling/årsmøte. 

Denne ble avholdt i forbindelse med Distriktskonferansen. Årsmelding og 

regnskap ble godkjent. Rotaryåret 2016-2017 har vært et meget godt år for 

Distrikt 2290, og avtroppende distriktsguvernør Sigurd Arbo Høeg fikk sin 

velfortjente hyllest. 

Arendalsuka er blitt en stor suksess. 

Jeg besøkte Arendalsuka i år, i forbindelse med mitt besøk til rotaryklubbene i 
Aust-Agder. Dette er blitt en stor begivenhet som er kommet for å bli. Nedenes 

RK og Arendal RK gjør her en stor innsats med økonomisk støtte fra Distriktet. 
Dette er blitt et så stort arrangement at både Distriktet og Rotary i Norge bør 
bidra mer aktivt. På meg virket det som om alle foreningene og veldig mange av 

bedriftene i Norge var representert. Siden det i år var stortingsvalg var alle 
politiske partier til stede med både foredrag og i NRK debatter. Arendalsuka var 

starten på valgkampen. 
 

Guvernørbesøk. 
Min kone og jeg har nå besøkt 8 klubber, og det er veldig hyggelig. Vi gleder oss 
til fortsettelsen. Vi møter mange positive mennesker og god aktivitet i tråd med 

årets motto: «Rotary: Making a Difference». 
 

Med vennlig hilsen 
Erik Gran 
DG 2017-2018 


