
 

Guvernørens månedsbrev for mai. 
 

Det nærmer seg slutten av rotaryåret. 
 
17. mai er overstått, og vi fikk en flott dag med mye sol i landsdelen vår.  
Medlemstallet stiger sakte. Det er bra, men jeg hadde håpet at vi skulle ha klart 
å rekruttere flere medlemmer. På besøkene som Tordis og jeg hadde i 
klubbene, mente mange at det ville være mulig å klare netto to-tre medlemmer 
i løpet av året. Noen klubber har klart målet, og jeg takker dem for det, men 
det er nok vanskeligere å rekruttere enn jeg trodde. Målet mitt var 2000 
medlemmer i Distrikt 2290 ved slutten av rotaryåret, men i skrivende stund 
viser Medlemsnettet 1885 medlemmer. Styret i distriktet har satt mål om 2000 
i løpet av en treårsperiode, og det bør vi klare! 
 
 

Convention i Hamburg. 
 

 
Årets store begivenhet nærmer seg. 28 
personer fra D2290 er påmeldt. En 
stund var tallet oppe i 36, men noen har 
trukket seg. Tordis og jeg hadde håpet å 
delta, men familiære forpliktelser 
forhindrer oss. Jeg ønsker deltakerne 
god tur til Tyskland til fantastiske dager 

med gode opplevelser. Convention er stort, og som deltaker skjønner en at vi 
er med i en stor og fantastisk organisasjon.  KOS DERE! (Jeg er litt misunnelig.) 
 
 

Guvernørtreff i Longyearbyen. 
 
I Norge har vi seks distrikter. Det 
nordligste strekker seg fra 
Røros/Nordmøre og til Longyearbyen. 
Thor O. Olsen fra Trondheim er 
guvernør for dette distriktet. Han 
valgte å legge klubbesøket til mandag 
6. mai i Longyearbyen på grunn av 



lyset på Svalbard. Han ble ikke alene fordi alle vi andre guvernører trengte oss 
på og ble med til Longyearbyen (på egen regning). Klubben ble opprettet i 2017 
og har 14 medlemmer. Den er verdens nordligste rotaryklubb, og det sies at 
dersom julenissen bor på Nordpolen og er rotarianer, vil han være medlem av 
Longyearbyen rotaryklubb! 
Det ble et spesielt rotarymøte hvor kun fire 
medlemmer hadde anledning til å møte, men 
sammen med seks guvernører med hvert sitt 
kjede samt en ungdom som skal ha et 
utvekslingsår i Canada, ble vi 11 personer. 
Turen ble en fantastisk opplevelse for meg som 
ikke hadde vært på Svalbard før. Spesielt sterk 
opplevelse ble det å besøke Barentsburg hvor 
det bor ca. 400 mennesker som driver ei 
kullgruve som tar ut 130 000 tonn kull i året. 30 000 tonn går med til å lage 
strøm og varme til det lille samfunnet. God økonomi kan det ikke være! 
 

 
 

    
 

Ha en fortsatt god vår. Sommeren er her snart! 

 

Hilsen 

Gaute 


