Guvernørens månedsbrev – Oktober 2018
Nå er det høst og naturen viser en av sine vakreste sider!
Oktober er poliomåneden!
Hver helg oppdaterer jeg presentasjonen jeg benytter på klubbesøkene på et
punkt. Jeg oppdaterer statistikken på polio! Det har jeg også gjort i dag. Denne
gangen var det en økning i statistikken. Et nytt tilfelle i Afghanistan og dermed
er det totalt 19 nye poliotilfeller i verden så langt i 2018. For hvert nytt tilfelle
så er det et nytt menneske som er paralysert for resten av sitt liv. En skjebne
som ville vært vanskelig i Norge, hvordan vil det da være i Afghanistan? 19 tilfeller er ikke
mange, men det er 19 for mye. Det er tre land i verden som ikke er regnet som poliofrie,
Afghanistan, Pakistan og Nigeria. Det siste landet har vært fritt for polio i to år, men det må
gå tre år før det erklæres poliofritt. I Pakistan er det så langt i år fire tilfeller av polio.
Utryddelsen av Polio i Norge startet effektivt i 1956. I dag er det postpoliosyndromet som er
restene av polio i Norge. Også i klubber i vårt distrikt har vi medlemmer som sliter med
dette. En smertefull lidelse.
På mine klubbesøk har jeg gjerne en håndsopprekning på hvor mange av oss som kjenner
noen som har hatt polio, eller som fortsatt lever med sykdommen. Det kommer alltid mange
hender i været.
24. oktober er verdens poliodag – la oss alle gjøre noe sammen denne dagen eller uken for å
skape kunnskap om, og penger til, utryddelsen av polio i verden. Husk at for hver krone vi
skaffer til aksjonen så bidrar Bill og Melinda Gates med to kroner!
Klubbesøkene fortsetter!
I løpet av syv uker er 30 klubber besøkt og 22 gjenstår. Denne uken besøkte jeg Ål
Rotaryklubb. Det var min lengste reise, den tar drøyt to timer en vei. Ikke mye å skryte av når
jeg vet at DG Thor i Trondheim har Svalbard som en av sine klubber og DG Arvid som bor på
Vestnes, utenfor Molde skal besøke Jevnaker RK som er ti minutter hjemmefra meg.
Klubbesøkene er den beste oppgaven som distriktsguvernør. Den tar tid, men gir fantastisk
mye kunnskap og positivitet. Småklubber klarer STORE oppgaver. Jeg er imponert over hva
som gjøres av ekte rotarianere.
30 klubber er besøkt – 22 «to go». Jeg gleder meg til positive opplevelser! 
Møteplanen min finner du her: Møteplan for besøk i klubbene
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Årets distriktskonferanse!
Vi møtes på Klækken Hotell 27. oktober for årets distriktskonferanse. Du finner all
informasjon om årsmøte og distriktskonferansen med å følge denne linken:
http://d2310.rotary.no/ og gå inn på fanen «Arrangementer»
Etter at vi i fredag 5. oktober ble kjent med Nobels Fredspris for 2018 så blir vårt tema og
våre foredragsholdere enda mer aktuelle. Vi får besøk av:
Amal Aden, norsk-somalisk forfatter og samfunnsdebattant
Liv Tørres, direktør ved Nobels Fredssenter
Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge
Vi ser fram til å se mange medlemmer på årets største Rotary endelse i vårt distrikt.
Rotary Leadership Institute (RLI):
Den første kursdagen er gjennomført og så langt har jeg kun møtt deltakere som gir
positive tilbakemeldinger til kursdagen. Følger du linken her så finner du RLI brosjyren:
Brosjyre RLI.
Allerede nå er datoene for neste år fastsatt og påmeldinger blir sikkert mottatt av Elsa
Nysveen, DT i D2260, på e-post: elsa.ny@online.no
Kursdatoer våren 2019 er:
Lørdag 9. februar kl. 09-16
Lørdag 30. mars kl. 09-16
Lørdag 27. april kl. 09-16.
Deltakerne bør fortrinnsvis ha anledning til å delta på alle tre kursdagene, men om forfall skulle skje,
kan man komplettere manglende modul på senere kurs.
Deltakeravgiften er basert på kostnadsdekning av lokale og lunsj, og dekkes av klubbene.
RLI er for deg som vil gjøre en forskjell i egen klubb!

Årshjulet til Distrikt 2310:
I oktober så er de viktigste sakene:
1. 20. oktober RLIs andre samling
2. 24. oktober Årets poliodag i en uke med mange gode intercitymøter
3. 27. oktober Distriktskonferansen på Klækken Hotell.

Distriktshåndboken 2018/19
Distriktets håndbok er på nytt ajourført. Vi anbefaler at du følger opp denne jevnlig. Her vil
du finne nyttig informasjon. Trykker du her: Håndbok 2018/19 så finner du mye nyttig
informasjon.

Guvernørens månedsbrev – Oktober 2018
Til slutt
vil jeg ønske dere gode høstdager i en måned med spennende Rotaryaktiviteter i hele
distriktet.
Jeg gleder meg til fine høstdager, gode klubbesøk og ikke minst Årets Distriktskonferanse 
Om du ønsker kontakt med meg så ring eller send en epost. Du treffer meg på 404 00 934
eller svein@rnf.no.

Rotaryhilsen fra

Svein Eystein

