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Høstens vakreste eventyr er godt i gang. 
14. august gikk startskuddet for klubbesøkene. Først ute var 

Færder rotaryklubb, og i skrivende stund har jeg besøkt 15 

klubber. Min kone Tordis har deltatt på de fleste besøkene. I 

år har vi laget et litt annerledes opplegg. Det er utarbeidet i 

samarbeid med alle assisterende guvernører samt DGE Sten 

Hernes og DGN Berit Reppesgård som skal være guvernører 

de to årene etter meg. I korthet går det ut på at vi har sendt 

ut et brev i mai med informasjon om hvordan vi ønsker at 

Guvernørbesøkene skal være, og at hovedtemaet er 

«Inkluderende  klubbmiljø». Dette blir et tema i tre år. Det er 

sendt ut en «Helsesjekk» til alle klubbene som vi ønsker skal 

danne et grunnlag for formøtet med klubbenes styre. Mitt 

foredrag tilpasses den aktuelle klubben på grunnlag av 

formøtet, og assisterende guvernør leder en samtale om 

miljøet i klubben. Vi ønsker at klubbmedlemmene deltar aktivt i samtalen. I etterkant av 

møtet ønsker vi at klubbene setter opp to av de viktigste sakene som klubben ønsker å 

arbeide videre med samt en tilbakemelding på hvordan Guvernørbesøket har vært – positive 

og negative forhold! Tilbakemeldingen sendes til meg og assisterende guvernør. Oppegget er 

blitt tatt godt imot i de klubbene vi har besøkt.  

Bildet er fra besøket i Færder rotaryklubb. 

 

Distriktskonferansen i Lyngdal 
Lyngdal rotaryklubb skal ha stor takk for en 

god gjennomføring av årets konferanse. 

Medlemmene har lagt ned et stort arbeid for 

å skaffe gode foredragsholdere blandet med 

god underholdning. Gode krefter til å lage et 

flott opplegg for studentene var hyret inn, og 

innslaget på lørdag med presentasjon av nye 

og gamle studenter satte en fin spiss på 

konferansen.  Opplegget med påmelding, 

teknisk- og praktisk gjennomføring fungerte godt. Samarbeidet med hotellet var utmerket, 

og prisene ble rimelige. I tillegg var været på vår side. I etterkant takker Lyngdal rotaryklubb 

for alle gode tilbakemeldinger fra deltakerne. 



The Rotary Foundation. 

På distriktskonferansen møtte dere Bjørn og Ingrid som snakket om de mange mulighetene 
vi har til å bidra til en bedre verden gjennom Rotary Foundation. Bjørn oppfordret oss bl.a. til 
å gjennomføre flere Global Grants. Ingrid fortalte om hva midler gitt til Rotary Foundation 
brukes til, og om de gode resultatene vi har. Hun oppfordret også til at vi som rotarianere 
støtter vårt eget fond med penger. 

Om noen vil vite mer om mulighetene kan dere kontakte: 
 Reginal Rotary Foundation Coordinator Bjørn Aas, telf. 90735965, epost: bjorn@vardaas.no 

 Distriktets Rotary Foundation ansvarlige: Edrund Olaisen, telf. 92838186, epost: 
edrund@online.no 

 Endowment/Major Gift Advisor Ingrid Grandum Berget, telf. 91365033, epost: 
ingrid.berget@gmail.com  

 

Hamburg 2019. 
Neste års Convention finner sted i Hamburg 1. – 5. juni. Mange rotarianere fra distriktet vårt 
har alt meldt seg på, og vi håper at mange flere setter av disse dagene til en fantastisk 
rotaryopplevelse!  
På Convention møter man mennesker fra alle verdens kanter, og det gir en ny opplevelse av 
hvor stor og viktig organisasjonen vår er. Vi jobber fortsatt med å organisere en billig reise til 
og fra Hamburg. 
 

Juletur til Litauen. 
For 18. gang arrangeres juleturen til Litauen. I år er det rekordstor deltakelse. Omkring 50 
personer har meldt seg på. Tordis og jeg deltok i for og ble meget imponert over hvor 
målrettet hjelpesendingene er. Det legges ned et godt stykke arbeid av sosialtjenesten i 
Litauen slik at elektrisk utstyr, sykler og klær kommer til mennesker som trenger det og ikke 
blir delt ut til tilfeldige personer. Litauenkomiteen og alle hjelpere gjør en fantastisk innsats i 
et land med mennesker som har store behov – kun en flytime unna! 
 

Distriktshåndboka for 2018-2019 
Forbausende mange rotarianere i distriktet vårt er ikke klar over at Distriktshåndboka for 
inneværende rotaryår ligger på distriktets nettside. Den er delt ut i skriftlig utgave til 
presidentene på PETS i mars. Håndboka inneholder mye nyttig informasjon om 
organisasjonen vår - både den internasjonale delen og distriktet. Eventuelle justeringer blir 
foretatt fortløpende slik at den siste utgaven alltid vil være den nettbaserte. 
 
 
 

Vennlig hilsen 

 

DG Gaute 
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