
 
 

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR JULI OG AUGUST 
 

Velkommen til et nytt Rotaryår! 
 

Takk til Erik. 
Først og fremst vil jeg takke Erik for et godt gjennomført år. Han har videreført det gode arbeidet 

som har vært gjort i mange år i Distrikt 2290, og jeg er takknemlig for at han har sørget for at jeg 

overtar ansvaret i ett år for en organisasjon som er meget velfungerende. Det gir meg visshet om at 

jobben min er forutsigbar. 

 

Hvem er den nye Distriktsguvernøren? 
Jeg heter Gaute Melhus Johannessen og bor i Lyngdal. Jeg er 66 år 

gammel og har vært medlem av Lyngdal rotaryklubb siden 1985 og 

hatt to perioder som president i klubben. De siste fem årene har jeg 

vært AG for klubbene i Vest-Agder og jeg regner meg som en 

brukelig erfaren rotarianer.  Perioden som AG har gitt meg 

anledning til å bli godt kjent med store deler av distriktet vårt.  

Jeg er gift med Tordis som de fleste av dere vil møte under 

guvernørbesøkene. Dessverre har hun ikke anledning til å delta på 

alle fordi hun er engasjert i lokalpolitikken i Lyngdal. Tordis og jeg 

har en datter, Siri som er gift med Ole Bernt, og tre flotte 

barnebarn. 

Hele mitt yrkesaktive liv har jeg jobbet innen skoleverket på 

ungdomsskolenivå. Jeg har 16 år bak meg som lærer, fire år som 

statlig skolebyråkrat, 18 år som rektor. Karrieren min ble avsluttet i 

voksenopplæringen hvor jeg fikk anledning til å bygge opp et ungdomsskoletilbud for unge voksne 

innvandrere. 

Mine fritidsinteresser er først og fremst friluftsliv og spesielt fiske. For meg har derfor årets 

fantastiske sommer vært litt trasig med lite vann i lakseelvene, men kanskje det endrer seg nå. 

 

Årets motto: «Be the inspiration» 
Den nye RI-presidenten heter Barry Rassin og kommer fra Bahamas. 

Han ble valgt da President Elect Sam F. Owori fra Uganda døde 15. 

juli 2017. Noen husker nok Sam F. Owori fra distriktskonferansen i 

Stavern i 2015 da han var RI-presidentens representant. 

Barry Rassin er en jordnær person som i talene sine viser at han er 

meget engasjert i jobben sin. Han er opptatt av de store 

utfordringene i verden og har derfor valgt «Be the inspiration». Han 

framhever at inspirerte mennesker må ta fatt i utfordringene.  

Temalogoen viser en bølge og sola over Bahamas. Som øyboer ser 

Barry havet som en vannvei som binder mennesker sammen samtidig som han vet at dersom vi ikke 

gjør noe med klimautviklingen, vil nesten alle Bahamasøyene være bort i 2100. 



Guvernørens satsingsområde. 
Vi er medlemmer i klubber som igjen er medlem av en stor organisasjon med ca. 1.2 millioner 

rotarianere over hele kloden. Rotary gjør en formidabel innsats for å bedre forholdene for 

mennesker og skaper muligheter for utvikling av lokalsamfunn og enkeltindivider. For at dette kan  

skje, trengs det en solid grunnmur: Solide klubber med godt internt miljø som tiltrekker seg nye 

medlemmer og beholder de gamle. 

Mitt satsingsområde vil derfor være å styrke det interne klubbmiljøet. Temaet ble tatt opp på PETS i 

vår på Fevik, og det vil bli den viktigste saken når jeg skal besøke klubbene. I januar 2019 skal vi ha 

presidentsamling på Fevik, og der vil vi følge opp emnet. Mine to etterfølgende guvernører er invitert 

til å følge opp de to påfølgende år slik at det ikke blir en ettårig happening. 

 

Guvernørbesøk i klubbene. 
I begynnelsen av mai sendte jeg ut et brev til alle presidentene med orientering om et endret 

opplegg. Brevet er utarbeidet av meg sammen med alle AG-ene samt DGE Sten Hernes. Det går i 

korthet ut på at saker som skal drøftes på formøtet allerede er bekjentgjort og at selve klubbmøtet 

blir delt i to: En innledning ved guvernøren og en drøfting av klubbens miljø der alle medlemmene 

oppfordres til å delta. I tillegg ønsker vi at klubben sender en tilbakemelding til oss om arbeidet 

videre med klubbmiljøet samt en evaluering av guvernørbesøket. 

 

Distriktskonferansen i Lyngdal 1. – 2. september. 
Påmeldingsfristen til konferansen er gått ut. 140 deltakere er påmeldt og de representerer 40 av de 

44 klubbene i Distriktet. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Lyngdal, og vi gleder oss til spennende 

dager med gode foredragsholdere og god underholdning. Jeg retter en stor takk til komiteen som har 

lagt ned et stort arbeid for å få arrangementet opp å stå. 

 

Convention i Hamburg 2019. 
Nå har vi mulighet til å 

oppleve Convention og se litt 

av Rotarys storhet! 

1. – 5. juni 2019 skal den 

holdes i Hamburg, og det er 

ikke langt hjemmefra! 

Vi har en ide om å sette opp 

buss fra Hirtshals og til 

Hamburg slik at medlemmene kan kjøpe billett på ferja fra Larvik eller Kristiansand og gå om bord på 

buss i Hirtshals som tar dem med til Hamburg. Returen hjem gjøres på samme måte. Hensikten med 

opplegget er å gjøre turen så billig som mulig. Hvordan dette skal gjøres, kommer vi tilbake til så 

snart som mulig. Noen praktiske forhold må ordnes først, men vi satser på tidenes beste oppslutning 

på Convention fra Distrikt 2290! 

 

Vennlig hilsen 

Gaute 


