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Gode Rotarianere
I månedsbrevet for mars ønsket jeg dere indirekte god påske. Litt tidlig, men jeg var i tvil om det ble
mulig å få ferdig et nytt månedsbrev før påsken var over. Men kanskje dere har dette i hende innen
den tid.
RYLA
Rotary trenger unge mennesker. Dette er gjennomgående tema i omtrent alle klubber – og ikke bare
i vårt distrikt. RYLA er en mulig arena å vise fram Rotary til unge mennesker. Kanskje de ikke er helt
klare for å bli medlemmer, men de får kunnskap om hva Rotary er. Og ikke minst får deres foreldre
informasjon om Rotary.
Sist helg ble RYLA gjennomført av en meget kompetent Konnerud Rotary Klubb. Godt over 40
engasjerte og aktive deltakere hadde en flott helg. Men det var ikke bare en opplevelse. Det var også
læring og utvikling – midt i Rotarys ånd. Det var hyggelig å møte dem. Men samtidig ga det en annen
refleksjon.
Få uker før RYLA døde Bjørn Dahl. Han var en av initiativtakerne til RYLA i Norge i 1985. Bjørn var
guvernør i 1984-85 og var levende opptatt av RYLA. Du kunne ikke møte Bjørn uten å få spørsmål om
hvordan det sto til med RYLA, hvem skulle arrangere dette i år og var påmeldingen tilfredsstillende.
Det er derfor med tilfredshet vi kan konstatere at RYLA lever i beste velgående og vi kan takke en
oppegående Rotarianer som i 1985 tok de nødvendige initiativ. Bjørn har satt et viktig fottavtrykk
etter seg.

Hva skjer i distriktsrådet?
I slutten av mars var det møte i distriktsrådet. Dette organet kan være noe diffust for mange, men
hvis du ønsker informasjon, se på distriktets nettside og finn fram til Distriktshåndboken. Der er det
informasjon. Siste møte behandlet bl.a. to viktige saker; forslag til nye vedtekter for D2310 og forslag
til nye vedtekter for tiltaksfondet. Begge vil bli behandlet på årsmøtet til høsten. I den forbindelse
drøftes det også om man skal ha årsmøte en lørdag og selve distriktskonferansen en annen lørdag.
Men nå vil jeg gjerne få takke Dagfinn Paust og resten av komiteen for flott innsats hva gjelder
arbeidet med nye vedtekter for D2310. Jeg har forståelse for at dette ikke har vært enkelt og at det
fortsatt kan være arbeid som må gjøres, men grunnlaget er lagt.
Postadresse: Svenskerud 87, 3409 Tranby

RIs tema for april
Rotary International har mor og barn som tema for april. I vår del av verden er dette selvsagt med
både helsetilbud, tilfredsstillende vann- og sanitærforhold, lese og skriveferdigheter osv. Men slik er
det ikke andre steder. Hvert år dør 5,9 mill barn på grunn av mangler på disse områdene. Mange
Rotaryklubber – også i vårt distrikt – gjør en utmerket jobb gjennom prosjekter rundt i verden.
Kanskje også din klubb skulle vurdere om en slik innsats kunne være aktuell?

En liten refleksjon
Jeg har i noen sammenhenger tatt opp følgende; Mange erfarne rotarianere kan lett gi uttrykk for at
”endelig skjønte jeg hva Rotary var”. Og det er ikke vanskelig å forstå utsagnet fordi Rotary er så
utrolig mye og så omfattende. Men min refleksjon er at å invitere nye medlemmer til vårt fellesskap
og informere om at du skjønner nok ikke så mye nå, men bare vent en fem til ti år, da… Kan vi lett
skremme bort potensielle eller nye medlemmer? Og kan det lett bli slik at noen forstår hva dette går
ut på og dermed også har en overordnet mening, mens andre dessverre ikke skjønner?

Avslutningsvis
vil jeg få ønske dere en riktig god påskehøytid. Jeg skal ikke minne dere om at påske er mer enn
Kvikk-Lunsj, appelsiner og sol i hytteveggen eller husveggen. Men det er det. Ta livet med ro, sørg for
at dem rundt deg har det bra, og så går vi løs på de siste par månedene med humør, glede,
overskudd og entusiasme. Det er fortsatt arbeid som skal gjøres.
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