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Kjære Rotary-venner, 

Nå er vi allerede godt i gang med året 2020, og de første møter og samlinger har allerede funnet 

sted. Et av de viktigste møter for klubbenes presidenter var kanskje Ledersamlingen, som i år foregikk 

på Fevik Strand Hotel, den 10-11 januar. Jeg håper samlingen ga godt utbytte i form av Rotary-

kunnskap samt utveksling av ideer og erfaringer. Samlingen ga alle presidentene anledning til å bli 

kjent med distriktsorganisasjonens «funksjonærer». De er faktisk tilgjengelige for dere alle, og de står 

alle sammen nevnt i «Håndbok for klubbene D2290, 2019-20». Der står også en god del annet nyttig, 

og jeg anbefaler alle å benytte både håndboken og kontaktene som står der. 

En av de mest kjente og utrettelige personene i vårt distrikt må vel være vår Ungdomsutvekslings-

ansvarlige, DYEC (Chair) Tone Kolbenstvedt (Nedens RK). Hun har opp gjennom de siste 10 år blitt en 

kjent person for så å si alle klubbene og 

deres presidenter og ungdomsansvarlige, 

foruten de ca. 200 ungdommer som har 

blitt «utvekslet» med vårt distrikt over 

disse årene. Hun får nå sårt tiltrengte 

forstrekninger og avløsning i sitt arbeid, og 

kan kanskje trappe litt ned selv (??). Det var 

derfor en stor glede for hele distriktet å få 

overrekke henne en PHF med safir og et 

Diplom, for hennes flotte engasjement og 

Service Above Self gjennom alle disse 

årene. Tusen Takk Tone. Forresten, trappe 

ned gjør hun nok ikke, men går nå over i en 

AG-rolle i vårt distrikt. 

Nå skal vi så smått tenke fremover, og det 

kommer nye milepeler på rekke og rad. Det er viktige kurs i medlemsutvikling i februar (6. feb. i 

Porsgrunn, 13. feb. i Kristiansand) og så er PETS like rundt hjørnet, 13-14. mars («President Elect 

Training Seminar»). Vi prøver å utvide dette til også å bli et endags-seminar for både sekretærer og 

kasserere på lørdagen. NB! Påmeldinger!! De fleste klubbene holder høyt nivå på klubbmiljø og 

trivsel, men flere trenger å bedre rekrutteringen. Distriktets ledere er tilgjengelig for råd og dåd 

dersom klubbene trenger noen å diskutere med, og deltagelse på kursene er glimrende arenaer for å 

lufte ideer og finne løsninger.  Husk å få med aktive ungdommer til RYLA, 3.-6. mars. 

Vi skal også få med oss at den neste RI-presidenten heter Holger Knaack, er fra Tyskland, og at neste 

års tema vil være:«Rotary opens opportunities», noe som passer godt til --  

Rotary Connects the World. 

 
DG Sten Hernes 

Varsko til klubbenes Presidenter, Sekretærer og Kasserere: Rotary i Norge har mottatt underlige 

eposter om hurtigutbetalinger (f.eks. EUR1900 for datautstyr), og mailer «fra Nigeria» om 

besøksinteresse og kontaktanmodninger. Disse er FALSKE. Vær på vakt og kontroller avsender! 
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