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Kjære rotarianere i distrikt 2290, 

Engelsktalende sier gjerne; dear fellow rotarians», noe som er mer dekkende, for vi er «fellows» -

medlemmer/kolleger- enten det gjelder kvinner eller menn. I denne verdensomspennende 

organisasjonen er vi alle likeverdige rotarianere, og vi har derfor roterende perioder med oppgaver 

og ansvar som vi påtar oss frivillig. Etter «et lite øyeblikk» i en eller annen posisjon som komiteleder, 

president eller prosjektleder, rykker vi så tilbake inn i rekkene, gjerne med litt mer kunnskap om 

Rotary og med ny entusiasme etter forhåpentligvis å ha påvirket til noe positivt i den tiden vi var i 

den funksjonen. Kanskje oppnådde vi å bidra til en litt bedre verden ved å gjøre noe som gagner 

andre, altså: «Service above Self». 

Rotary har et svært langsiktig perspektiv, og i år er det hele 114 år siden Rotary fikk sin spede start, 

og neste år er det altså 75 år siden vi var sterkt medvirkende under dannelsen av FN og utformingen 

av «The UN Charter».  

“Rotary Day at The United Nations” feires hvert år, og er en viktig påminnelse om det spesielle 

forholdet Rotary har til FN. Det vil derfor avholdes flere markeringer frem mot juni neste år, og den 

første markeringen er allerede 9. november i år. RI-presidenten lover å komme med mer informasjon 

om disse markeringene, og jeg anbefaler alle å lese hans månedsbrev som finnes på MyRotary. 

(En ekstra stas for oss nordmenn er det at Norge fikk den aller første generalsekretær, Trygve Lie, som til og 

med ble gjenvalgt etter 4 år. Han var også instrumental for Menneskerettighetserklæringen som danner 

grunnlag for de FN-ratifiserte menneskerettighetsavtaler.) 

Fokuset på FN er en veiviser til arbeidet fremover i tid. Det er paralleller mellom arbeidet Rotary gjør 

gjennom våre fokusområder og arbeidet FN gjør gjennom sine bærekraftmål. FN’s målsettinger gir 

oss inspirasjon til å arbeide for varige positive forbedringer i vår verden. Disse målene kan nås, sier 

RI-presidenten Mark Maloney, men bare om man har de langsiktige mål og utholdenheten som 

Rotary har.  

Hyggelige klubbesøk fortsetter 

fremover i vintermørket, og det 

er fantastisk å oppleve 

mangfoldet i klubbene og mange 

fine møtemiljøer, som f.eks. 

dette «eventyrslottet» av et 

skolebygg på Croftholmen, der 

tanken på Jul uvegerlig kommer 

sigende.  

 

DG Sten Hernes 

PS: DG/ Controller ber alle 

klubbene kontrollere sine data 

som er innført i enhetsregisteret: brreg.no, samt møteadressene oppført på D2290.rotary.no 

Foto: Croftholmen vgs. Stathelle. (møte m/Langesund rotaryklubb) 


