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Kjære rotarianere i distrikt 2290 

Guvernøren har nå «reist land og strand» rundt på besøk til klubbene, og det begynner å «ta på 

kreftene» som man sier. Det rare er, at selv om de gjenstående besøkene virker nesten som en 

uoverstigelig oppgave, så er hvert eneste klubb-besøk akkurat like interessant og givende som de 

foregående. Guvernøren mottas med vennlighet og glede, og det gjøres til en veldig hyggelig 

anledning med samvær, og noen ganger «litt ekstra stas» kombinert med en hyggelig klubbkveld. 

Dette vil alltid være gode minner å ta med seg etter at guvernørrollen er ferdig utført.  

Guvernør og AG’er håper å viderebringe de gode inntrykk og ideer til andre klubber, og håper vi kan 

drøfte og videreutvikle dette i året som kommer. Allerede 10. januar 2020 møtes presidentene på 

Strand Hotel Fevik til det årlige presidenttreffet, der vi får anledning til å lære og utveksle tanker og 

ideer. Påmelding til dette er sendt ut, mens detaljer i agenda sendes litt senere. Vi og klubbene 

håndterer både små og store oppgaver, og arbeider hele tiden med finansiering. Jeg benytter 

anledningen til å gjøre oppmerksom på invitasjonen til å søke om gaver fra Sparebankstiftelsen Sør 

til prosjekter i lokalsamfunnet (egen epost til presidentene). Mange Rotaryklubber har flere 

aktiviteter på dette området og bør kjenne til denne muligheten. 

På den internasjonale arenaen skjer det noe hele tiden. Rotary har et stort engasjement når det 

gjelder arbeid for fred og samarbeider tett med FN. I forrige måned ble samarbeidet markert med 

Rotary Day at The United Nations. Årlig arrangeres flere store fredskonferanser og seminarer; noen i 

regi av RI-presidenten, andre i regi av distrikter og klubber. Årets RI president arrangerer videre fire 

«Presidential Conferences». Den nærmeste for oss er rotarydagen hos UNESCO i Paris, 28. mars. 

Deretter er det stor feiring av «75-year Legacy of Humanitarian Cooperation» 5. juni, rett før Rotary 

Convention på Hawaii. Det neste seminaret, organisert av et rotarydistrikt i USA, er World Peace 

Conference 2020, 17.- 18. januar i Ontario, California: www.peaceconference2020.org. Selv om det 

ikke er aktuelt å delta personlig, så er det vel verdt å kjenne til.  

Det er også en stor begivenhet at antallet «Peace Centers» utvides, og det er nå opprettet en 

avdeling ved Makere Universitet i Uganda for utdanning av Peace Fellows gjennom sertifikat-

ordningen, dvs. kombinasjon av 10 uker undervisning og selvstudium. Vårt nærmeste «Peace Center» 

er ved Universitet i Uppsala som holder en dagskonferanse i begynnelsen av mai, verdt et besøk. For 

mer informasjon, kontakt Ingrid Grandum Berget, ingrid.berget@gmail.com , tlf. +47 91365033. 

Nye potensielle medlemmer bør gis anledning til å lære mer om Rotary, og mange av oss trenger litt 

oppfriskning. Det finnes mye brosjyremateriell og det avholdes «Rotary-kurs» til glede for mange. 

Jeg anbefaler også klubbene å gjenta 4-spørsmålsprøven av og til, og jeg har sett at en del klubber 

har den slått opp i møtelokalet. De moralske og etiske retningslinjene vil jo alltid gjelde. 

I slutten av november ble Polio dagen gjennomført med stor suksess flere steder. I Tønsberg ble 

hele 453 personer vaksinert/revaksinert i et samarbeid med flere klubber. Det understreket 

betydning av revaksinering også i denne del av verden, og gav nyttig Rotary-PR. Tiltaket planlegges i 

enda større omfang neste år, og tilsvarende planlegges blant flere klubber i distrikt D2290. 

Nå avrundes desember med å ønske alle rotarianere og deres familier en riktig 

 God Jul! 
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