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Kjære Rotary-venner, 

Jeg ønsker dere alle et riktig    Godt Nytt År!  
 
Nok en gang har vi rundet et 10-år og startet på et nytt. Måtte dette gi mange flere muligheten til å 
delta i arbeidet med å «gjøre verden til et bedre sted». Derfor må vi målrettet sørge for at flere vet 
om oss, hva Rotary gjør, og hvordan det er mulig å bidra.  

Gi andre mulighet til å kjenne på 
gleden ved å vite at man har hjulpet 
noen til en litt bedre hverdag. Dette 
kan skje gjennom prosjektarbeid 
nært og fjernt, ved gaver, 
vaksinerings-programmer, 
ungdomsarbeid, eller ganske enkelt 
ved å bidra til Rotaryfondet som 
sikrer at store og små prosjekter 
kan gjennomføres, med målrettede 
bidrag fra hele verden.  
Det leder oss direkte inn på 
kunnskap om Rotary og vårt 
omdømme. Vi kan like godt lære oss 
det viktige ordet: PI - Public Image.  
NB!: D2290 trenger å styrke PI, og 

søker kontakt med medlemmer 
med interesse for dette. 

Vil man ha hjelp med noe, eller vite mer om PI, så kan vi 
kontakte Rotary Public Image Team (sone 18), f.eks. ved RPIC 
(2019-2020) Tore Jørgen Slettahjell. 
(mob. 920 83 500, tore.slettahjell@gmail.com).  
 
RI-president Mark Maloney understreker gang på gang at vi må 
la de yngre generasjoner få plass, og at skal vi få med oss yngre 
profesjonelle yrkesutøvere, menn og kvinner, så må det også 
skje på premisser som styrer det moderne samfunn i dag. Det 
har nok Rotary kommet et godt stykke på vei med å legge til 
rette for. Det kalles: tilpasning, tilrettelegging, åpenhet, 
samarbeid og inkludering. Men medlemsutviklingen det siste 
decenniet viser at vi har et stykke igjen å gå. Ved hjelp av PI og 
PR må vi forsøke å snu trenden.  
Likevel, selv om vi er blitt færre her i Skandinavia, så synes jeg 
at det er stor aktivitet i de aller fleste klubbene, og kanskje 
skjer det mer målrettet nå enn det gjorde for 10-20 år siden? 
Og det ser ut til at det skjer mer i klubbmiljøer der det er flere 
kvinner! Samtidig er jo de fleste nye kvinnelige medlemmer 
noe yngre, så det er kanskje en sammenheng her?  
Jeg ønsker igjen alle klubber et Godt Nytt År, og ser frem til å møtes. 
 

  
DG Sten Hernes 

Vinterbildet kan symbolisere felles mål - alle linjer peker mot et sentralt punkt. 

Tydelige spor, lys og skygge, -og et mål i det fjerne. 
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