
Hilsen fra Guvernøren 

 

Først av alt vil jeg, som ny og på troppet guvernør for D2250, få takke min forgjenger for et godt 
gjennomført år. IPDG Christin Sagen Landmark har videreført det gode arbeidet som har vært gjort i 
D2250 de siste årene, og jeg er takknemlig for at hun har sørget for at jeg overtar ansvaret for en 
organisasjon som er meget velfungerende. Det gir meg visshet om at jobben min er forutsigbar. IPDG 
Christin har også i sitt guvernør år fått fullført de 2 første Global Grants i distriktsregi i D2250. Dette 
gjelder 10.000 Happy Birthdays by Rotary – som skulle være velkjent for alle rotarianere i Distriktet. 
Prosjektet har gått over flere år og er altså endelig i havn. Ett i Zambia og ett i Malawi. 

2.september startet jeg min besøksrunde i klubbene – den delen av oppdraget jeg har sett mest fram 
til. Første uke hadde jeg svært positive, interessante og lærerike møter med klubbene i 
Torgalmenning, Sotra, Askøy og Bergenhus. Siden er dette fulgt opp av besøk i Bergen, Bergen-Vest, 
Åsane, Os og Voss. Disse turneukene styrker forventningen min om en spennende og lærerik høst og 
vår – i møte med mange positive, engasjerte og aktive Rotaryvenner.  

I tillegg har jeg tidligere i august hatt æren av å representere D2250 på Amerikafest på Karmøy – et 
arrangement i forbindelse med Fiskeridagene, der Karmøy Vest RK var mitt vertskap. Dette var 
storstilt og fremfor alt interessant og hyggelig. 

Som guvernør bruker jeg min taletid i klubbmøtene på å snakke om og bringe videre fra RI-President 
Barry Rassin: Medlems- og klubbutvikling, Ungdomsarbeid, TRF, samt PR og kommunikasjon. 

Jeg nevner RI sine tre strategier: 1) støtte og styrke klubbene, 2) fokusere på og øke den humanitære 
innsatsen, 3) styrke Rotary sitt omdømme i befolkningen med klubben sine egne mål og planer, stå 
sentralt i samtalen med den enkelte klubb. Jeg kommer på besøk først og fremt for å «hei» på dere. 
Oppmuntre, inspirere og støtte dere i klubbarbeidet. 

Det nærmer seg også Distriktskonferansen på Hotel Fleischer’s  Voss, den 05. – 07.10.2018 – med 
temaet «Arbeid, Miljø, i Fred og forståelse». Mange av dere er i ferd med å pakke kofferten for å 
besøke oss der. Det er fullt mulig å etteranmelde sin deltagelse, og for de som bor nærmest vil jeg 
anbefale ‘Dag pakke’ som inkluderer alle foredrag, men er uten middagen. Vi tror vi har truffet godt 
med programmet, hvilket vi har fått gode tilbakemeldinger på. Jeg ønsker min klubb, Arna RK, lykke 
til med arrangementet – og ALLE rotarianere VELKOMMEN TIL DISTRIKTSKONFERANSEN 2018 på 
VOSS. 

September er måneden med temaet «Basic Education and Literacy Month». Oversatt er dette 
måneden som er viet framheving av lese- og skrivekunnskap i verden i dag. I dette begrepet ligger 
også kampen mot analfabetisme og manglende grunnopplæring i verden i dag. Sett i perspektiv av 
Rotary sine seks fokusområder for humanitær hjelp, er dette et sentralt grunnlag for utvikling. Det er 
viktig å ha dette også i våre tanker når vi velger ut prosjekter vi ønsker å delta i. I ‘My Rotary’ finner 
en flere artikler om dette temaet og råd om utvikling av prosjekt – bruk søkeordet Literacy. En studie 
om dette temaet i My Rotary kan anbefales, - det er interessant, tankevekkende og lærerikt. 

Vi nærmer oss også Convention i Hamburg 2019. Her det anledning til å oppleve Rotary og RI 
Convention i sin storhet! En ordentlig happening. 01. – 05.06.2019 blir det Hamburg sin tur til å 
arrangere, og i og med at det er så nært og i Europa kan vi vente stor deltagelse fra Norge. Besøk 
arrangørens hjemmeside, meld deg gjerne på, det er en «early bird» - påmelding fram til 01.12.18. 
etter denne dato blir det dyrere jo nærmere vi kommer selve Convention. 
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