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Kjære alle Rotary venner i 2310. 

Det er allerede mandag inn i «den stille uken». I disse tider kan vi si i dobbel forstand, all den stund korona-viruset 

påvirker oss alle. Mange er rammet rent fysisk ved at de er smittet, andre blir smittet. Det påvirker det 

hverdagslige og ikke minst samvær med familie, venner og ellers all omgang med andre mennesker. Det gjør at vi 

må finne nye måter å «være sammen på». Og så påvirker det mange som fortsatt har et arbeid de skal utføre, 

enten på sin arbeidsplass eller på et hjemmekontor.  

Vi er alle sammen blitt satt på en ny prøve. En ting er jeg sikker på: VI KLARER ALT, men denne gangen vet vi lite 

og ingenting om tidsperspektivet. At den uke vi nå går inn i heter «den stille uken» kommer av at man, fra 

palmesøndag til påskeaften, ikke skulle ringe med kirkeklokkene, og heller ikke bruke kirkeorgelet under 

gudstjenestene som ble holdt. I denne uken skulle man i størst mulig grad la alt arbeid stanse opp eller så langt 

som mulig legge det ned, og det skulle være mest mulig stille, ute som inne. 

Å gå opp og ned Kars Lohans gate denne palmelørdagen slik jeg gjorde var en ganske så annerledes opplevelse 

enn normalt. Det var nesten helt stille og folk så nesten ikke på hverandre da de passerte, og de gikk i en bue for 

liksom å ikke komme for nær den som passerte.  

Det er en surrealistisk tid for oss alle, og ikke minst med alle aktiviteter som er satt på vent i Rotary-sammenheng. 

Det betyr ikke at Rotary skal stoppe opp. Det er tid for kreativitet, og mange klubber gjennomfører og vil 

gjennomføre møter via nett; på Skype, Teams, Go to Meeting samt andre plattformer som er tilgjengelige for å 

holde kontakten mellom medlemmer og «trykket oppe» i disse vanskelige tider. Disse nye plattformene har blant 

annet ført til og vil føre til at det blir enda flere i distriktet som behersker våre nye digitale og sosiale plattformer.  

Det er i løpet av disse ukene allerede iverksatt mange flotte initiativer til glede for de som kanskje ellers ikke har 

så stor sosial omgang, og hvor Rotary er et viktig sosialt møtested i løpet av uken. Det er derfor kjempeviktig at vi 

ikke glemmer hverandre i denne tiden.  

Vi går nå inn i det siste kvartalet med dagens ledelse av distriktet. Vi håper at avslutningen vil bli av en litt mere 

fysisk karakter enn det som er mulig akkurat nå, og at møter og samlinger kan gjennomføres før sommeren 

kommer. Det er vel noe vi alle ønsker. 

Jeg håper også at det er mulig for meg å besøke de klubber som står igjen på min kalender, og blir nettmøte den 

eneste mulighet, så er jeg klar for det. Jeg har deltatt på to slike møter til nå, som også er omtalt på våre 

nettsider, så følg med. 

Jeg overlater til DGE Inger-Marie å fortelle hva som er hennes planer og mål for det nye Rotaryåret, med et ønske 

om at det blir et meget godt år. 

Leder- og distriktsrådsmøte gjennomfører etter påske, sannsynligvis som nettmøte. Informasjon om hva som tas 

opp og besluttes på disse møtene vi vi distribuere via nettsidene etter at de er gjennomført. 

Dere gjør alle en kjempejobb for at Rotary skal komme styrket ut av denne svært så spesielle situasjonen vi er 

midt oppe i. Flere klubber bistår både med hjelp og assistanse til mange i sine nærområder. Fortsett med det og vi 

vil alle bli litt rikere. Våre verdier er gode å ta med seg på veien. 

På vegne av oss alle i stab og ledelse ønsker vi dere alle en Riktig God Påske. 

Med hilsen Baard 

 


