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Den første og største : Dere er jo her

Og alle dere 
andre☺
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HVA ER GLEDE?

•Gledeer en følelse som setter en 

tilstand av lykke. Gleden er en 
individuell opplevelse og hva som 
føles som glede for en person, er 
nødvendigvis ikke glede for 
andre.

https://no.wikipedia.org/wiki/Lykke
https://no.wikipedia.org/wiki/Individ
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Lærdommen hjemmefra

• «Den største gleda ein kan ha..»

• Ærlighet i alle ting

• Kunnskap er viktig – vi kan lære noe av alle

• Respekt for alle – toleranse   Annerledes betyr 
ikke bedre eller verre – bare annerledes!!

• Dele det vi har - vi må gi noe – og får mangfold 
igjen

• Åpent hjem - åpent sinn – åpen hånd

• Vennskap gir fred (man skyter ikke sine venner)
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Rotary gir meg:

• Mulighet til å bruke noe av det jeg kan – og 
det jeg kan lære

• Språk-(ordet takk åpner dører) organisering-
nettverksbygging -kontaktskapende arbeid 

• Travle dager – lange dager – korte netter
• Kontakt med hele verden

• Venner- jobbe sammen mot felles mål
• Prosjektarbeid – på tvers av alle grenser (etniske-

geografiske-religiøse-politiske)

• Utfordringer
• Finne løsninger



TITLE  |  6

Rotary gir meg noe som gjør meg glad

• Opplevelser – nok for mange liv
• Fra de fattigste stuer og største tragedier til 

presidentens saler og kongens slott

• Kunnskap – toleranse
• Venner som er beinharde kapitalister og overbeviste 

kommunister, buddhister og muslimer, ateister og 
kristne, gule, svarte, fattige og rike. Statsledere og 
løpegutter

• Kultur og historie, utvidet horisont 
• Inkludering i Ukraina – Dørlås i St Petersburg –

«hjemme hos» i Buenos Aires – Råkjøring i San 
Fransisco OG praktfulle rotarymøter i 
Lågendalen
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Rotary er spennende

• Utvidet lokalkunnskap
• Flotte foredrag, faglige og andre. Bedriftsbesøk

• Mulighet til å bidra litt for en bedre verden

– Det er dråpene som gjør havet

• Fellowship og InterCountryCommittee
• RotaryFriendExchange fra Australia – ICC mellom D 

2290 og D 1462 Litauen

• Gleden ved å jobbe sammen om noe
• Prosjektarbeid + sosiale anledninger
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KLUBBEN  - hjørnesteinen
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Kahoot – EGOFOREDRAG PÅ NY OG SPENNENDE MÅTE
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Innmarsj til Rotarylekene i Langesund
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Vi oppdager nye sider hos hverandre - DGE Gaute
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Nettverket

• Paul Harris snakket om venner og vennskap 
som hjørnesteinen. Vi snakker om nettverk, 
men mener omtrent det samme.
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Venner – nordpoljentene og Carl Wilhelm
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I gamle dager… med bl.a. årets RI-president Ian (hvit skjorte)
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Peter Less – en av 12 simultantolker under Nürnbergprosessen
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«Det skjer kun en gang…»
Tildelt litauisk orden i 

2009 av  Litauens 
daværende president V. 

Adamkus
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Men så ble det en gang til☺

Tildelt en æresmedalje av Litauens 
stortingspresident i 2016
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Og en tredje gang
Æresborger i Panevezys rajona i 

2017
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• Fortell meg – og jeg glemmer

• Vis meg – og jeg husker

• Involver meg – og jeg 
forstår

Sammen om gledene, og om Rotarys framtid
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Kanskje den største gleden

• Hva skjer når:

– 35 klubber i distrikt 2290

– 11 klubber i distrikt 2280 (nå d 2275)

– Rotarianere fra distrikt 2310

– Distrikt 1460 – 1461

– Rotarianere fra mange klubber i distrikt 1462 i 
Litauen går sammen for å

GJØRE GODT I VERDEN?



TITLE  |  21

Da blir det eventyr

• 17 eventyrlige år i samarbeid med 
medrotarianere i Litauen og Danmark. 

• Vi får: 

• Vennskap – kunnskap – fantastiske 
opplevelser og ikke minst gleden ved 

å jobbe sammen for Å GAGNE ANDRE

DOING GOOD IN THE WORLD 
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Juleturen er grunnlag for samarbeid

• Gjensidig besøk - nettverksbygging

• Vennskapsklubber – hygge og nytte

• Familier - de sterkeste inntrykk

• Studenter –fremtid

• Barnehjem  - gi håp

• Juletur m/gaver og vennekveld/norsk 
aften

• Overføring av kompetanse - Rotary shares

• Felles prosjekter – for en bedre verden
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På årets juletur var vi innom mange av Rotarys områder: 

Samarbeid om 
felles prosjekt
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Sykler fra Nøtterøy RK- losses i Panevezys- rotarianere og sosialarbeidere tar imot
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Årets juletur startet med bedriftsbesøk i Linkauciai
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Brød med personlig preg – mens brødene stekte dro gruppen til et barnehjem
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Barnehjemsbarn med julenisse fra Skien – stor stas!. 



TITLE  |  28

President Børge overrekker pepperakehus fra Nøtterø bakeri til barnehjemsbarna i Kupiskis
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MOR PG BARN ER FOKUSOMRÅDER, President Thor Asbjørn tar det på alvor
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På barnehjemmet Bandzos. Gutter med hoftesving☺
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Familiebesøk – sterke opplevelser
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Ytterdør og kjøkken
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Samfunnsutvikling – tett samarbeid med myndighetene, her hos ordfører
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Damene strikket seg inn i Litauens historie
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Guvernørene i 2290 og 1462 signerte avtale om ICC –Inter country committee
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«Kiss and goodbye» – og PÅ GJENSYN
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I UNIVERSITETKIRKEN I 
VILNIUS FINNER VI DENNE –

PÅ NORSK
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Maria fra Skien vil gi bort sykkelen sin (2009)
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Og her er han som fikk den, i Gelezai i Litauen
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Gleden ved å gi:  Unni fra Skien ønsket seg penger til 60 årsdagen sin-

Og de ble brukt til 
vaskemaskiner, 

ovner o.l. til 
familier i Litauen

(høsten 2017)
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KKK

En gavmild rotarianer fra Kristiansand ga disse tre bussene (2011))



TITLE  |  42

Gledene – ”jeg fant et fang og en som hadde tid til meg” ( fra barnehjem 2012)
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Aciu – tusen takk
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Takk fra en liten kunstner – til deg!
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Det var noen av mine gleder

• Hvilke rotarygleder har du?

• DELER DU ROTARYGLEDENE?

– De faglige

– De hyggelige

– Opplevelsene

– Forteller du om de flotte menneskene?

– Forteller du om det Rotary gjør?



TITLE  |  46

DU ER – eller KAN BLI:

• En president med interesse for og tro på vår 
egen organisasjon

• DU viser vei i ord og handling

• DITT år som president blir viktig for mange 
mennesker fordi du oppmuntrer og inspirerer 
til handling og engasjement

• Når året er omme vil du vite at du oppfylte 
både Rotarys motto om service above self, og 
fondets motto om å gjøre godt i verden.

• DU blir ”The best president – ever!” 
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Takk for i dag – og for gledene☺


