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Rotaryvenner! 

Vinter OL i PyeongChang og fred 
Jeg må innrømme at jeg er mer enn middels sportsinteressert når det gjelder 
vinteridrett. Det ble derfor noen hyggelige morgenstunder foran TVen i den tiden OL 
pågikk. Samtidig var jo den tilnærmingen mellom Nord-Korea og Sør-Korea som 
skjedde der gledelig. At de ble enige om å gå under felles flagg, og stille felles lag var 
veldig positivt. Flere av oss i Distriktet deltok på Rotary Convention i Seoul i 2016, og vi 
opplevde Koreanerne der som både vennlige og fredelige. Blant annet var det FNs 
generalsekretær Ban Ki-moon som åpnet Convention med en hyllest til Rotary og sa at 
Rotary hjelper FN til å nå sine mål og til å forstå FN. Ban Ki-moon er fra Sør-Korea, og i 
Rotary er vi jo veldig opptatt av fredsarbeid og konfliktløsing mellom stridende parter. 
Jeg håper inderlig at denne langvarige konflikten mellom Nord- og Sør-Korea kan løses 
lokalt med fredelige midler uten at stormaktene blander seg inn.  
 
Rotaract 50 år 
Denne måneden fyller Rotaract 50 år. Det siste nummeret av «The Rotarian» er derfor i 
sin helhet viet Rotaract og dets tilknytning til Rotary. Helt siden starten har Rotaract fått 
delta i prosjekter og arrangementer i regi av Rotary. De lærer om lederskap og 
organisasjonsdrift, får kunnskap om bedrifter og nærmiljø. Fra starten i 1968, har 
Rotaract blitt til 10.000 klubber på verdensbasis. I vårt distrikt er det kun Sandefjord Øst 
RK som har startet en Rotaract klubb. Du kan finne mer informasjon om klubben på 
Distriktets hjemmeside: http://d2290.rotary.no/no/rotaract. Jeg håper flere klubber 
tenner på ideen om å danne en Rotaract klubb. Det er et flott tilbud til ungdom som vil 
bidra til en bedre verden, skaffe seg et nasjonalt og internasjonalt nettverk, og gjennom 
dette styrke sin egen kompetanse og utvikling.  
 
Forberedelse til nytt Rotary år 
Det er PETS/Distriktsamling på Fevik ved Arendal 9.-10. mars. På Distriktsamlingen vil 
vi også samle klubbenes ungdomskontakter. Rotary tilbyr jo mange aktiviteter og 
stipendier til ungdommer, og Distriktet vil gjerne informere om dette. Det er også viktig 
at ungdomskontaktene utveksler erfaringer med de andre klubbene. Jeg var innom 
medlemsnettet nylig og så at 31 klubber av 44 har lagt inn sin ungdomskontakt som 
CYEO i medlemsnettet. Jeg regner med at alle klubbene har et medlem med ansvar for 
ungdom, og det er viktig at CYEO legges som en rolle for vedkommende medlem slik at 
vi i Distriktet kan sende informasjon og innbydelser direkte til klubbenes 
ungdomskontakter.  
 
Med vennlig hilsen 
Erik Gran 
DG 2017-2018 
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