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Rotaryvenner! 

Norge og Litauen 
I Norge har vi det svært godt. Vi har en høy levestandard og et godt helsevesen. I 
januar ble jeg operert på sykehuset i Tønsberg for første gang i mitt voksne liv. Jeg ble 
imponert over de som jobbet der. De hadde mye å gjøre og sykehuset virket 
velorganisert og jeg ble tatt hånd om av leger, sykepleiere og andre som hadde sine 
forskjellige oppgaver, og som alle var hjelpsomme og vennlige. Og det beste av alt: 
helsevesenet er offentlig, og jeg behøver ikke å tenke på det økonomiske i tillegg til min 
helse. 
Som medlem av Rotary er det godt å vite at vi gjør mye godt i verden gjennom 
prosjekter vi er med på og spesielt de prosjektene vi jobber aktivt i. I månedsbrevet i 
desember oppfordret jeg klubbene til å engasjere seg i prosjekter i Litauen, og å være 
med på juleturene dit. Grethe og jeg har vært med på de 2 siste juleturene og vi vil være 
med også i år. En god start for å finne et prosjekt for klubben er å bli med på disse 
juleturene. Da vil en både oppleve nød og fattigdom, og se resultatet av Distriktets 
arbeid der borte. Rotarianerne i Litauen er flinke til å ta oss med rundt i Litauen, og til å 
skape en god stemning på tross av det vi ser. Kontrasten til Norge er stor.  
  
RI Convention i Toronto og neste år i Hamburg 
Det er til nå 14 personer fra Distriktet som er påmeldt til Convention i Toronto. På mine 
guvernørbesøk har jeg reklamert for deltagelse på Convention. Det er fortsatt mulig å 
melde seg på Convention i Toronto. Men det begynner å bli sent og vi 14 som reiser 
nedover har planlagt turen lenge. Men neste år er Convention i Hamburg og jeg 
oppfordrer derfor klubbene til å arrangere fellesturer. Deltagelse på Convention gir et 
godt og positivt innblikk i Rotary. Der møter du mange hyggelige mennesker, stifter nye 
bekjentskaper og får nye ideer til prosjekter. I tillegg til at en lærer mye om hva Rotary 
er og hva vi står for. 
 
RI presidentens miljøbudskap 
Det siste nummeret av «The Rotarian» omhandler RI presidentens miljøbudskap. RI 
president Ian Riseley vil jo at hvert Rotary medlem skal plante et tre for å bedre klimaet i 
verden. For mange av oss i Norge som er opptatt av at kulturlandskapet ikke gror igjen 
er det kanskje ikke så lett å forstå oppfordringen. Ian Riseley kommer jo fra Australia og 
der gir jo treplanting god mening. Men det er helt sikkert at han er opptatt av miljøvern 
og at vi bør bevare vår klode for kommende generasjoner. Og da er det mye en kan 
gjøre. For eksempel å rydde strendene våre for plast og søppel, bli mer opptatt av å 
bruke offentlige kommunikasjoner, og i det hele å opptre miljøbevisst. 
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