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Rotaryvenner! 

Mai er måneden for fellesdugnader 
Etter en lang og fin vinter er det deilig å oppleve våren. Det skal ryddes i hager, på 
strender, i skog og mark. Mange foreninger mobiliserer til fellesdugnad. Det gjøres også 
i Rotary. I min egen klubb Tønsberg RK har vi ansvaret for å vedlikeholde Rakkåsstien 
og Romrunden i Byskogen i Tønsberg. Klubben etablerte den første stien for snart 25 år 
siden. Det ble gjort avtaler med grunneiere, satt opp tavler med kart som viste sti og 
minnesmerker, og stien ble skiltet og merket. Senere har kommunen og andre 
organisasjoner kommet til og utvidet naturstiene i området. Hver vår har klubben en stor 
dugnad i stien, og det er et av vårens høydepunkter. Da stiller medlemmene med utstyr, 
og vi går ut i skogen i grupper og gjør en nødvendig jobb. Dugnaden avsluttes med 
kaffe og kaker. Dugnad styrker miljøet og samholdet i klubben. Jeg vet at mange andre 
klubber har lignende aktiviteter, og for medlemmene gir det både mosjon, frisk luft og 
gode samtaler. 
 
Rotary og fredsarbeid 
Som jeg har nevnt i tidligere månedsbrev er Rotary opptatt av fredsarbeid. Rotary tilbyr 
en 2-årig master, hvor utgiftene dekkes av Rotary, på et av våre 6 fredssentrene. 
Studiet er svært populært og det plukkes ut studenter fra forskjellige deler av verden, 
med forskjellig hudfarge og religion. Studiet gir kunnskap i konfliktløsing og fredsarbeid. 
Mange lever i dag i krigssoner og aktuelle konflikter studeres, og en søker å komme 
fram frem til mulige løsninger. Det nærmeste fredssenteret er i Uppsala, og de 
arrangerer et årlig seminar som i år finner sted lørdag 12. mai. Årets tema er: ”Towards 
a Sustainable Peace: Imagining a World without War, Displacement and Oppression”. I 
år har de invitert en anerkjent professor som gjennom sin forskning har vist at fredelige 
metoder er best når det gjelder å samle befolkningen bak krav om demokratisering og 
regimeforandring. I tillegg pleier alltid studentene å presentere sine prosjekter og 
synspunkter. Seminaret er gratis og alle rotarymedlemmer kan delta. Om kvelden 
arrangeres det middag hvor studentkor pleier å opptre. Grethe og jeg har vært med på 
arrangementet flere ganger, og vi kombinerer turen med å besøke barn og barnebarn. I 
tillegg møter vi hyggelige rotarianere fra Norge og utlandet. 
 
Rotary Fellowships 
Hva er det? Rotary Fellowships er et tilbud til alle medlemmer om å bli med i grupper 
som dyrker spesielle interesser som veteranbiler, motorsykler, fugletitting, fotografering, 
ferieturer for å nevne noe. Er du interessert kan du se nærmere på: 
www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships hvor du får en god oversikt over de 
forskjellige gruppene. 
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