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Guvernørens månedsbrev – Juli 2018 
 

Velkommen til et nytt Rotary år! 

Takk til Stig 

La meg først takke Stig for innsatsen i året som nå er avsluttet. Det har vært en glede å 

samarbeide med deg og å være en del av ditt team. Stig har gjort et vesentlig bidrag til 

fornyelse gjennom sitt år. Mye av det skal vi trekke med oss inn i dette året. 

 Stig har satt medlems- og klubbutvikling i fokus. Dette arbeidet fortsetter. 

 RLI (Rotary Leadership Institute) tatt til Norge i Stigs år. Her blir det en oppstart i høst. 

 Det har vært jobbet med å starte en Rotaract klubb. Den etableres 27. august, mer om 

dette kommer senere. 

 Bloggeren Stig har vært en nyoppfinnelse. Dette er en utfordring å følge opp. Jeg vil 

sende de tradisjonelle månedsbrev, men det kan være at disse også kommer i 

bloggform. 

Hvem er så den nye Distriktsguvernøren 
Mitt navn er Svein Eystein Lindberg. Jeg er 64 år og i fullt 

arbeid. Hønefoss-Øst RK er min klubb og jeg har vært 

medlem siden 2001. Mitt presidentår var 2005/-06, og 

utenom det så har jeg lite erfaring i Rotaryarbeid utover 

det å være komiteleder i diverse komiteer. Jeg kjenner 

godt på dette nå – lærekurven er bratt, men jeg har 

gode mentorer. Nevner spesielt PDG Harald Bjørgo som 

også kommer fra Hønefoss-Øst RK og som bor 100 meter 

fra meg. Harald og jeg har (på spøk) vurdert å døpe om 

Rabbaveien i Hønefoss til Guvernørschausseen…  

Jeg er ansatt i Ringerike Næringsforening og driver der 

Ringerike EtablererSenter som EtablererGuide for 

nyetablerere i Ringeriksregionen. Denne jobben har jeg 

hatt i 16 år. I den samme tiden har jeg også vært 

involvert i sportsbransjen, spesielt gjennom min kones sportsbutikk som hun solgte i 2012. 

Jeg har selv vært deleier i en sportsbutikk og har fortsatt oppdrag i sportsbransjen. 

Tidligere yrkeserfaring er fra bank. 28 år av mitt yrkesliv har vært i bank. Jeg har hatt gleden 

av å arbeide i Kreditkassen, Rogalandsbanken, DnC, Landsbanken og til slutt VÅR Bank og 

Forsikring. Min siste jobb i bank var som banksjef i Landsbanken/VÅR Bank og Forsikrings 

kontor i Drammen, en rolle jeg hadde fra 1992 til 2000. Etter et års permisjon valgte jeg i 

2001 å bryte med bankbransjen og startet på en ny karriere som jeg har fortalt om over. 

Jeg er gift med Mabel og har jeg vært det siden 1975. Vi har to barn, Trond-Morten og  
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Jo-Eystein, og disse har sørget for at vi har fem barnebarn. Jeg nyter tittelen Bestefar! 

Barry Rassin – hans tema og team 
RI Presidenten Barry Rassin fikk en spesiell inngang til sitt år. President Elect (PE) Sam F. 

Owori fra Uganda døde 15. juli 2017. Oworis PE år var allerede startet og han hadde gjort 

mye av sin planlegging før dette. Etter hans dødsfall måtte det velges en ny RI President, og 

valget falt på Barry Rassin fra Bahamas (jeg velger å kalle han Barry heretter). Barry fikk kort 

tid til å legge sine planer og sette sitt team. Jeg oppfatter han som en folkelig og åpen 

president som vil bringe Rotary videre.  

 

Barry har valgt et tema som jeg liker godt – «Be the Inspiration»! Et tema som inspirerer og 

gir oss alle et hint om å være inspirerende. Temalogoen viser solen over Bahamas og en blå 

bølge. Bølgen er et viktig symbol som har to fokusområder 

 Vannet som lager bølgen forbinder oss alle. Det er en linje gjennom vannet som går fra 

Terje på Nesbyen til Barry på Bahamas 

 Vannet utgjør en trussel for en del av verden. Vi lever i en tid hvor isen på polene og på 

Grønland smelter. Dette gjør at havoverflaten stiger. Fortsetter stigningen så vil Barrys 

øy, Bahamas være så godt som borte når året 2100 kommer. Det er få av oss som vil 

oppleve dette, men våre barnebarn vil leve i denne verdenen. Barry inspirerer oss alle til 

å tenke miljø slik at vi kan unngå utslettelsen av de lavt liggende øysamfunnene. 
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Barrys team vil jeg nevne spesielt. Han har satt sammen et team som helt sikkert er gode 

ledere for Rotary i det kommende år. Hvordan og hvorfor teamet er valgt kjenner jeg ikke til, 

men det har en svært synlig svakhet. Det finnes ikke en kvinne i teamet. Dette har blitt 

påpekt av flere og jeg kan derfor ikke unngå å nevne det her. Vi kan bruke mye tid på å 

snakke om sammensetningen, eller vi kan ta det som en inspirasjon til å utvikle og vise fram 

de dyktige jentene/kvinnene vi har i vår organisasjon. De finnes i stort antall i Norge og noen 

av de er allerede synlig internasjonalt. La oss bruke dette jenter, til å ta utfordringen. Ta 

oppdragene i Rotary når de kommer. Det er ingen tvil om at dere har kompetansen. 

Jeg håper at vi i fremtiden ser et Board of Directors som gjenspeiler det verdenssamfunnet vi 

lever i. Uansett: Barry Rassin vil at vi skal inspirere og bli inspirert. La oss sammen ta 

utfordringen – da blir det enda morsommere å være rotarianer, ikke bare å være medlem i 

Rotary. 

Rotarykalenderen  
August er i måneden for medlemskap og klubbutvikling. I vårt distrikt har DMK (Distriktets 

Medlems- og Klubbutviklingskomite), som ledes av PDG Bjørg Månum Andersson, rettet 

spesiell oppmerksomhet på rekruttering av medlemmer. Mange klubber har gjort en stor 

innsats på området og lykkes godt. Bjørg kan fortelle om hvilke klubber som kan dele 

kunnskap om dette arbeidet. Det er ingen «Hokus Pokus», det er systematisk arbeid som kan 

benyttes i alle klubber. 

Rotaract 
Det startes en ny Rotaract klubb i Oslo. Oslo Nord RK har 

vært pådriver og den 27. august kl 1700 er det offisiell 

oppstart av Kristiania Rotaractklubb. Er det mulig for din 

klubb å gjøre det som Oslo Nord har gjort?  

Vi kan sammen gratulere Oslo Nord RK med det gode arbeid. 

Rotary Leadership Institute 
Det er vårt distrikt, sammen med Distrikt 2260 (øst for Oslo) som har tatt 

RLI til Norge. Det er gjennomført opplæring av fasilitatorer og de første 

RLI kursene starter denne høsten. Påmeldingen er startet og her er det 

først til mølla. Distriktstrener Tor Petter Gulbrandsen hjelper dere med 

påmelding. Det finnes brosjyrer – Tor Petter eller undertegnede kan sende 

denne til deg elektronisk om du ikke har fått den. 

Distriktskonferansen 2018 
Høstens distriktskonferanse på Klækken Hotell er så godt som ferdig planlagt. Invitasjon 

sendes ut rett over sommeren, men sett av dagen 27. oktober allerede nå. Årets tema er 

Fred – et viktig arbeidsområde for Rotary og vi kan love gode foredragsholdere, bare se her: 
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 Amal Aden, norsk-somalisk forfatter og samfunnsdebattant 

 Liv Tørres, direktør ved Nobels Fredssenter 

 Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge 

Presidentsamling i september 
Den 8. september blir det presidentsamling på Klækken Hotell. Invitasjon med program 

kommer i løpet av sommeren. Du som president bør holde av dagen. 

Distriktshåndboken 2018/19 
Distrikts hjemmeside anbefaler vi at du følger opp jevnlig. Her vil du finne nyttig 

informasjon. Link til årets distriktshåndbok finner du i venstre marg på første siden på 

hjemmesiden. 

I distriktshåndboken finner du oversikt over distriktets ledelse og mye annet som du kan ha 

nytte av i Rotary. 

God Sommer 
Til slutt vil jeg ønsker dere alle en Riktig God Sommer. Er du ikke hjemme så anbefaler vi 

gjerne et besøk i en Rotaryklubb der du er – om det er ved sjø eller fjell. 

Om du ønsker kontakt med meg så ring eller send meg en epost. Du treffer meg på 404 

00 934 eller svein@rnf.no 

Sommerhilsen fra  

 

 

 

Svein Eystein  


