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Kjære Rotarianere i distrikt 2290    januar 2021 

 

GODT NYTT ÅR! 

Vi trenger å gi hverandre denne hilsenen. Spesielt i inngangen til 2021, der årsskiftet 
ble preget av skredulykken i Gjerdrum, videre en hissig, mutert Covid- 19-variant som 
sprer seg raskt og uforutsigbart, og angrep på demokratiet i et av verdens mektigste 
land. I disse tider er jeg glad for å være Rotarianer, tilhøre et globalt felleskap som nå 
på sett og vis har kommet nærmere gjennom digitale muligheter. Firespørsmålsprøven og 
de fem kjerneverdiene våre er godt å ha i bagasjen. I tillegg den utrettelige viljen til å 
gjøre godt i verden, som RI og rotaryklubbene her hjemme og globalt legger for dagen. 
Se brevet fra RI President Holger Knaack som ligger på hjemmesida vår, der han 
forteller om direkte korona-støtte i regi av RI: 
https://d2290.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/300#.X_dqTNhKhPY 

Januar er Rotary awarenes month. På RI sine nettsider er det beskrevet på denne 
måten: This is the month for us to consider how our Rotary values – and our own actions 
– influence public perceptions of Rotary. Januar er med andre ord tida for 
selvrefleksjon, noe flere av oss gjerne gjør i overgangen til et nytt år. I Rotary-
sammenheng kan det uttrykkes på følgende måte: Vurdere og ha oppmerksomhet på 
hvordan vi som Rotarianere gjenspeiler Rotarys fem kjerneverdier og Service above 
self, slik at det påvirker omgivelsenes oppfatning av Rotary. Jeg utfordrer hver og en av 
dere, og meg selv, til å tenke gjennom hva Rotary betyr for oss og hvordan vi er som 
Rotarianere. 

Tilbake til hverdagen: Hvordan skal vi klare oss best mulig gjennom denne vinteren? Hva 
skal til for å holde gløden vedlike i klubbarbeid og prosjekter, og tiltrekke oss nye 
medlemmer? De digitale mulighetene tenker jeg ikke å si så mye om. De er der, mange av 
dere har tatt nettet i bruk, noen vegrer seg litt og venter på bedre tider. Og vi savner 
alle det å treffes, kunne ha øyekontakt og kjenne på den god atmosfæren i klubben vår. 
Eller samles på peismøter, sosiale klubbkvelder med gode samtaler, god mat og drikke.  

Her er et lite forslag. Hva med å ta et «bål-møte» i stedet for peismøte? Og hvorfor 
ikke treffes på en lørdag eller søndag når det er lyst? Det burde kunne være mulig de 
fleste steder å samles på fem- seks ulike steder der man kan tenne bål, drikke gløgg, 

https://d2290.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/300#.X_dqTNhKhPY


 
 

Rotary Distrikt 2290    
Vestfold- Telemark og Agder 

 
 

grille pølser og samtidig være innenfor smittevernreglene. Så kan hver «bålgruppe» få 
et tema som styret bestemmer for å diskutere. På et senere tidspunkt kan man samle 
sammen diskusjonen i noen punkter og dele med resten av klubben. 

Dette er bare én av mange muligheter for å ha Rotary- aktiviteter som erstatning for 
fysiske klubbmøter. Bruk fantasien, og hold kontakt med hverandre. Og hold ut.  

Vi går mot lysere tider!  

Og har dere gode idéer som dere tenker andre klubber også kan ha glede av, del dem. 
Send det til meg eller distriktssekretær Tone, så skal vi sørge for god spredning, og 
lagring i Idébanken på nettsida vår. 

Finn én ting hver dag du kan glede deg over, og gled gjerne et menneske hver dag med en 
god ting; en tanke, en telefon eller mail, eller en god gjerning. 

«Whatever Rotary may mean to us, to the world it will be known by the results it 
achieves» (Paul Harris) 

 

Ønsker dere alle gode vinterdager 😊😊 

Med vennlig hilsen Berit  

 

 


