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Jula er snart her! 
Vi er inne i adventstida med juleforberedelser 
og forventninger om en god julefeiring. For de 
fleste av oss betyr det glede, fredfylte dager 
med barn, barnebarn, julegaver og mye god 
mat. Dessverre har ikke alle en slik jul. Da jeg 
var rektor og vi hadde den årlige 
julegudstjenesten i Vanse kirke på Lista, klarte 
jeg aldri si at jeg ønsket alle en god jul fordi jeg 
visste at mange elever gruet seg til høytida. I 
stedet ønsket jeg elever, ansatte og foreldre en 
så god jul som mulig i visshet om det kom til å 

bli ille for enkelte. Jeg oppfordrer derfor alle rotarianere i Distriktet vårt som 
kjenner mennesker som sliter i jula til å forsøke å stille opp for dem dersom det 
er mulig. Det kan være naboer eller andre bekjente. Det skal lite til for å skape 
et lysglimt for andre i god rotaryånd! 
 
Adventstida betyr også at vi er omtrent halvveis i rotaryåret. For Tordis og meg 
har det det siste halvåret vært hektisk med besøk i 42 av klubbene våre. Det 
mangler to klubber å besøke i januar. Det har vært en fantastisk reise fra 
Svelvik i øst til Flekkefjord i vest. Vi er blitt godt mottatt i alle klubbene, og vi 
har møtt utrolig mange hyggelige mennesker. Opplegget rundt klubbesøkene 
som vi har laget sammen (AG-ene, to påfølgende guvernører og jeg) ser ut til å 
ha fungert godt. Ag-ene har vært gode støttespillere for Tordis og meg på alle 
møtene. Det er ekstra hyggelig at alle klubbene har gitt uttrykk for at en treårig 
satsing på Inkluderende klubbmiljø er et godt grep fra Distriktet. 
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Nå er det avklart, og vi kan gratulere Sissel Berit Hoell fra Langesund med 
valget. Det har ikke kommet inn andre kandidater etter at 
nominasjonskomiteen anbefalte Sissel Berit. Jeg tror også at det er bra at vi nå 
får to kvinnelige guvernører etter mange mannlige. Det er også artig at vi får 
Berit og så Sissel Berit. Da skulle det være mulig å huske navnene! 
 



Nyttårsønske. 
Under klubbesøkene har 
jeg i alle klubber forsøkt å 
koble Inkluderende 
klubbmiljø opp mot 
medlemsverving. Jeg har 
lagt stor vekt på at 
klubbene må ha en 
egenvurdering på hvordan 
de møter nye medlemmer 
for å unngå at de melder 
seg ut igjen etter kort tid. 
Det er en kjensgjerning at de 
fleste som melder seg ut, er de sist ankomne. Jeg har snakket om den kalde 
veggen som nye medlemmer kan treffe på i møte med etablerte medlemmer i 
klubbene. Dersom det finnes en slik vegg, må vi forsøke å rive den ned! Vi må 
sørge for at nye medlemmer møter varme, og at de blir sett!  I tillegg må de få 
oppgaver som passer dem. Det må settes av tid i klubbene til å snakke om 
dette temaet. Selv om klubber er gode til å inkludere nye medlemmer, må 
denne egenskapen pleies! 
Vi har i mange år hatt en dalende utvikling i antall medlemmer i de fleste 
klubber, og gjennomsnittsalderen har gått opp. Vi må gjøre noe med denne 
situasjonen, og det har jeg klokkertro på at vi kan. De fleste klubbene vi har 
besøkt har lovt meg at de skal rekruttere netto to-tre medlemmer innen 1. juli 
2019. Det må gjerne være førti/femti-åringer og gjerne kvinner. Dette vil 
vitalisere mange klubber. 
 
Det er mitt store nyttårsønske at dette blir oppfylt! Det er mulig å oppnå 
målet om 2000 medlemmer i Distriktet dersom vil legger oss sammen og gjør 
en god jobb. 
 

Til sist ønsker jeg at alle rotarianere med familie i 

Distriktet vårt får en så god jul som mulig og et nytt 

spennende år med god medlemsverving! 

 

Vennlig hilsen 

Gaute 


