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FEBRUAR ER INGEN VÅRMÅNED, MEN AKKURAT NÅ FØLES DET SLIK! 
 
Takk til alle klubbene for at dere tok så godt mot meg! 
Da er den største oppgaven for Rotaryåret gjennomført, alle 52 klubber er besøkt. 
Mottakelsen, informasjonen, lærdommen og de gode kontaktene som knyttes gjennom 
møtene, det har gitt meg mye. Det er mye kunnskap å ta med seg på veien videre i Rotary-
livet.  
Mange kommenterer den store jobben det er å besøke alle klubber. For meg har det ikke 
vært en stor jobb Min erfaring tilsier at så lenge jobben er morsomt og givende – så er det 
ingen jobb! 
Når dette er sagt så er ikke jobben som distriktsguvernør avsluttet. Det er fortsatt drøyt fire 
måneder til stafettpinnen overlates til DGE Baard Lund. Baard og hans medspillere har sin 
PETS klar og arbeider i disse dager med de siste påmeldingene. I år blir det et nytt og 
annerledes PETS med fokus på praktisk læring av de verktøyene vi har tilgjengelig. Det blir 
bra. 

 Rotary Connects the world – neste Rotary-års motto 
RI President Elect (neste års president) Mark Maloney lanserte motto og logo i San Diego nylig. Han 
ønsker at vi alle skal bidra til at vi blir flinkere til å arbeide sammen om Rotarys verdier og mål. Dette 
skal gjennomføres i klubbene, distriktene og internasjonalt. Vi skal beslutte gode og aktive 
målsettinger for det nye Rotary-året for Distrikt 2310.  
 

Konkurranse – Har din klubb gode bilder som viser klubbens engasjement? 
Distriktet ønsker bilder som viser klubbenes aktivitet til publisering på distriktets 
hjemmeside og på distriktets Facebook-side - Har din klubb noen gode bilder som viser 
klubbens aktiviteter? Delta i konkurransen - send dem inn! LES MER HER! 
 

Studerer fred og konfliktløsning! 
19 mastergradsstudenter for fred og konfliktforebygging ved universitetene i Uppsala, 
Sverige og Bedford, England, besøkte nylig Oslo, invitert av Rotary distrikt 2310. Pedr O. 
Aukner fra Eiksmarka RK gjorde en fantastisk jobb i forberedelse og gjennomføring.  LES MER 
HER! 
 

Club Vision (CV) 
(CV er omtalt på websiden: LES HER! ) 

 
Club Vision er beskrevet i flere tidligere månedbrev. 
Derfor ikke mer her, men jeg spør igjen: 
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Vil du bli fasilitator for Club Vision? 
Distriktet trenger et antall erfarne og interesserte rotarianere som fasilitatorer for 
Club Vision. Det er en fordel med generell erfaring fra organisasjonsarbeid og ledelse. 
Fasilitatorene vil få anledning til å medvirke i workshops og strategiprosesser i klubber rundt 
i distriktet. Man får utvidet sitt nettverk, får innsikt i ulike klubber, og det er morsomt og 
spennende. 
Opplæring som fasilitator blir gitt gjennom et heldags seminar i løpet av våren 2019. Vi 
satser på å få et såpass stort korps at belastningen på den enkelte ikke skal bli stor.  
Ta gjerne kontakt gjennom din klubbs AG for å melde interesse. 
Eventuelle spørsmål kan sendes på e-post til Distriktstrener Tor Petter Gulbrandsen på 
epost tpgulb@online.no 
 

Rotarys Internasjonale Sommerleirer 
Rotarys internasjonale sommerleire sommeren 2019! I løpet av de første tre månedene i 
2019 kommer det tilbud om å delta på sommerleire i mer enn 70 leire/camper i mange 
forskjellige land. Et fantastisk tilbud til ungdom som vi benytter alt for lite. LES OM 
SOMMERLEIRE HER! 
 

Til slutt 
Våren har meldt sin anko0mst. PETS står for døren og din klubb har sikkert ordnet 
påmeldingene. RYLA skal snart gjennomføres – jeg håper klubben din har meldt på 
deltakerer(e).  
Jobben som nå skal gjøres i distrikt og klubb er forberedelser til et nytt Rotaryår og 
gjennomføring av planene for dette Rotaryåret.  
Gjør arbeidet i Rotary til en morsom opplevelse i klubben., Husk at det sim er morsomt er 
ikke jobb. 
Jeg ser fram til en vår med nye aktiviteter hvor jeg fortsatt skal møte venner i Rotary som jeg 
ikke har møtt tidligere samtidig som jeg skal møte igjen mange som jeg har lært å kjenne det 
siste året. Nå har jeg igjen anledning til å gå på møte i min egen klubb J 
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  


