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Takk for meg! 
 

Den 30. Juni er min guvernørtid over. Stafettpinnen over-
rekkes til Odd Henning Johannessen fra Karmøy RK som 
skal lose Distrikt 2250 videre. 
Tiden som Guvernør i 2250 har vert svært innholdsrik og 
givende. Jeg har møtt uendelig mange rotarianere fra inn- 
og utland som har beriket mitt liv med vennskap, varme og 
omsorg.  
Jeg vil først og fremst få takke min egen klubb, Arna RK, 
som nominerte meg som kandidat til vervet. 
Dernest vil jeg takke alle klubbene i distriktet som har tatt 
så godt i mot meg. Jeg er møtt med det beste i alle klubber 

jeg har besøkt. Jeg håper bare at jeg har gitt litt tilbake. Dette er noe jeg vil savne, 
men som all vet, gode minner varer livet ut. 
Jeg vet så inderlig godt at de venner jeg har fått siste året vil jeg også treffe igjen 
ved ulike anledninger, noe jeg gleder meg stort til. 
Jeg vil også takke alle tillitsvalgte i D2250 for et utmerket godt samarbeid dette 
året. Uten disse hadde oppgaven vert umulig. 
Jeg vil også få takke alle som har støttefunksjoner og faste oppgaver. Dere er 
uvurderlige. 
Jeg ønsker alle Klubb-presidenter og -styrer jeg har hatt kontakt med lykke til vide-
re, og samtidig få takke dem alle for vel utført arbeid i dette rotary-året.  
Jeg vil takke alle Rotarianere i D2250 for alt det dere gjør og står for. Det er dette 
arbeidet som gjør meg så stolt over å være rotarianer, og som inspirerer meg til å 
yte litt innsats. 
Dere har alle gjort en forskjell. Jeg vet også at dere alle vil fortsatt bidra til å 
“be THE inspiration”. 
 

Takk! 
 

Vedtak fra Styret i D2250 
 

Styret har fått tilbakemeldinger på bruk av tilbakeførte fondsmidler fra Norfo. Dette 
er klubbenes penger som er innbetalt over tid. Å sitte på disse midlene i distriktet 
er ikke noe bedre enn om de fortsatt stod i Norfo. Styret i D2250 har derfor vedtatt 
at midlene skal tilbakeføres til klubbene med umiddelbar virkning. (dette ble også 
gjort med restmidler fra Handicampfondet)  

 

Vennlig hilsen og takk for rotary-året 2018-19 

 

Arild 

 
 

 

 

Fra møte i OS RK. Foto: DG Tore Rykkel 
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Fest og guvernørskifte i Karmøy Rotary Klubb     

19. Juni 2019 – en stor dag i Karmøy Rotaryklubb’s historie. DGE  Odd Henning  
Johannessen fra Karmøy RK  skal fra 01.07.2019 overta som Guvernør i D2250 etter 
Arild Dale fra Arna RK. Slikt blir det fest av. DG Arild karakteriserte Karmøyklubben 
som en «fremoverlent klubb, aktiv til tross for få medlemmer. Den gode PETS som 
ble arrangert i vår forteller om det. Gratulerer til Karmøy RK.»  
 
«Så til DGE Odd Henning: Jeg er Guvernør til 30.06.2019 kl 2400 og deretter er det du 
som overtar. Lykke til med det. Guvernørrollen i D2250 er tøff og ensom, men med  
Rotary’s grunnverdier og 4 spørsmålsprøven som hjelpemidler når du møter de  
forskjellige klubbene, så vil du greie det flott. Du vil lære å takke med stoisk ro uansett 
hvordan det stormer og du vil få mange flotte opplevelser sammen med gode rotarianere 
fra nær og fjern i vårt vidstrakte distrikt.» 
 

Kjedet ble behørig plassert om Odd Hennings nakke og det er tid for å trene på hvordan 
det skal holde seg pent på plass.  

 

Etter Guvernørskiftet var det tid for Presidentskifte i Karm-
øy Rotaryklubb. President Synnøve Johannessen sa at 
hun hadde prøvd å ”be the inspiration” i noe som for hen-
ne, har vært et veldig kjekt år. Hjulet skal rotere litt videre 
og dagens president tok av seg kjedet og la det om nak-
ken til innkommende president Kjerstin Vedø som ble 
ønsket lykke til og som sa at hun gledet seg til å ”be con-
nected” med de andre klubbene på Karmøy.  
 

På enhver fest er det taler og Kirsten Sunnanå fra Karmøy RK takket Kjerstin for at hun så 
sporty svarte JA da hun ble spurt om å gå inn i styret som visepresident. Hun lovet å støt-
te henne… 
 

Deretter tok Carl Lewin fra Kopervik RK ordet og gratulerte Odd Henning med vervet og 
sa at ved å svare JA, på slike forespørsler så får man mange utfordringer og ennå flere 
gode opplevelser. For ved å svare JA, så skjønner en bedre hvilken fantastisk organisa-
sjon  Rotary er.  For Rotary er så meget mer enn egen klubb, og vi kan være så stolte av 
alt Rotary gjør i verden som vi ikke kjenner til.   
 
Han oppfordret innkommende president til også å følge dette rådet å søke ut, og anbefalte 
spesielt Rotary Convention på Hawaii juni 2020 – Oppfordringen gikk til alle medlemmer i 
Karmøy RK – og alle dere som leser dette. 
 

Kopervik 20.6.2019 
Liv Elin B. Lewin 
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Etter Guvernørskiftet var det tid for Presidentskifte i Karmøy Rotaryklubb. President  

Synnøve Johannessen sa at hun hadde prøvd å ”be the inspiration” i noe som for henne, 

har vært et veldig kjekt år. Hjulet skal rotere litt videre og dagens president tok av seg  

kjedet og la det om nakken til innkommende president Kjerstin Vedø som ble ønsket lykke 

til og som sa at hun gledet seg til å ”be connected” med de andre klubbene på Karmøy.  
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            Klipp fra klubber     

 

 

Tradisjonen tro i Bergen Vest 
Nordhordland Rotaryklubb satsar på CHIME 

 

Klubben har frå og med 2019 innleia eit samarbeid med 
CHIME – eit hjelpeprosjekt i Uganda med røter i Nord-
hordland. Initiativtakar og leiar Jenfrid Stellberg er ein 
velkjent og seriøs profil i Nordhordland. Prosjektet er 
utan kostnader i Noreg, slik at det som vert samla inn 

går uavkorta til prosjektet. Samarbeidet er tenkt å vera fleirårig. 
 
CHIME er også kalla ”Griseprosjektet”. Grunn-ideen er nemleg denne: Ekstremfattige kvin-
ner får ein gris i bingen, og når denne får grisungar betalar dei tilbake med to – ein lånegris 
og ein rentegris - som då på same måte går ut til to nye kvinner i køa. 
 
Sidan starten i 2009 er der plassert ut over 8000 grisar i over 100 landsbyar. Ein gris hjel-
per i gjennomsnitt ei kvinne og fem born ut av ekstrem fattigdom for alltid. Totalt har pro-
sjektet gjeve hjelp til omlag 50 000 menneske. 
 
Hovedprosjektet har etterkvart generert fleire aktivitetar og tiltak, les meir om dette på 
https://www.chime.no 
 
Frå CHIME er det eit minimumskrav at alle prosjekt skal ha som mål å kunna stå på eigne 
bein økonomisk og at dei skal bidra til økonomisk vekst i lokalsamfunnet. Bærekraft står 
soleis heilt sentralt i filosofien bak CHIME. 
 
CHIME vart etablert i 2009 som eit nettverk på 5 – 10 personar leia av Jenfrid. Nettverket 
har dei siste fem åra sendt over 1 mill. kroner årleg til prosjekta i Uganda. Der vert CHIME 
leia av to lokalt tilsette - Arthur og Hamid, som gjennomfører prosjekta i tett samarbeid 
med Jenfrid.  
 
Kavlifondet er CHIME sin største samarbeidspartnar. 
 
For tida vurderer CMI (Chrstian Michelsen Institutt) å setja igong eit forskningsprosjekt 
rundt modellen til CHIME med tanke på effekten denne modellen har på utviklinga av lo-
kalsamfunna. 
 
Klubben skaffar inntekter til prosjektet gjennom fleire årlege aktivitetar, bl. a. gjennom eit 
årleg medlemslotteri. 

 
 
 
Jenfrid i kvinnedrakt frå Uganda under 
eit Rotary-arrangement (konsert) til 
inntekt for CHIME i Knarvik Senter  
våren 2019. 
 
 
 
 

 

 

 



Månedsbrev for Distrikt 2250.  Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (poaskel@gmail.com) 

7 

                                 Klipp fra klubber     

 

 Rotary-heder til tre Arna-boere 
 
Arna Rotary Klubb har delt ut Paul Harris Fellow utmerkelse til 3 personer i Arna 
bydel. Disse er Oskar Vatle, Synnøve Tverlid og Aina Heldal Bøe. Paul Harris  
Fellow er den høyeste utmerkelsen en rotaryklubb kan gi, og den kan gis til  
personer som har utført arbeid eller tjenester som er i overkant av det som kan 
forventes. 
 

Oskar Vatle 
Hvis noen i Arna Rotary Klubb har fortjent denne utmerkelsen for lang og tro tjeneste, 
må det være Oskar. Han ble medlem i 1978 og har altså vært medlem i klubben i 41 
år. Av yrke var han rørleggermester (er nå pensjonist) og startet selskapet Moritz Vatle 
& Sønn omtrent samtidig som han ble medlem i Arna Rotary Klubb. Det er sjelden vi 
møter en så kvikk og mer spenstig 80-åring som Oskar. 
 
Han er ungdommelig, oppegående og trivelig - og vi i klubben kjenner han som en fin 
fyr, et godt menneske, som er omtenksom og oppmerksom. Ikke bare mot sine nær-
meste, men også for rotaryvenner og andre viser han stor omtanke. 
 

Han tar kontakt når noen er syk, han ringer og spør 
om hvordan det står til om noen uteblir fra flere mø-
ter. Han tilbyr henting og skyss når noen av ulike 
grunner ikke selv kommer seg på møtene våre.  
Oskar har utpregete empatiske kvaliteter, han er  
ryddig og pliktoppfyllende og har gode sosiale  
antenner. Han er alltid med på å gjøre det trivelig for 
alle oss andre i klubben. 
 
Det er lett å bli glad i Oskar. 
 
Synnøve Tverlid 
Når navnet Synnøve Tverlid dukker opp i ulike sam-
menhenger, vil mange først og fremst knytte det til 
fotball og kvinnefotball, fotball generelt og Arna-
Bjørnar spesielt. Hun er tilsatt i Orkla AS, der hun i 
det som da het Rieber & Søn begynte i 1993, og job-
ber innen IT og programmering. Synnøve har vært 
medlem i Arna Rotary Klubb siden 2010 og vi kjenner 
henne som en meget engasjert og aktiv person.  
 
Synnøve har markert seg på en meget positiv måte 
helt fra hun tilbake på 1990-tallet ble leder av kvinne-
styret i fotballgruppen i Bjørnar, og hun var sentral i 

arbeidet med å samle Bjørnar og Arna Turn til Arna-Bjørnar Allianseidrettslag. Stort var 
det nok for henne å oppleve at Bjørnar i 2000 og Arna-Bjørnar i 2002 spilte seg fram til 
cupfinalen for kvinner. At det ble knepne tap i begge de kampene er nå historie. Syn-
nøve sin innsats for kvinnefotballen i Hordaland førte henne til styret i Norges Fotball-
forbund, et styreverv hun hadde i perioden 2004-2010.  
 
Siden den gang har hun vært medlem i og seinere leder av Serieforeningen for kvinner 
i NFF. Dette har skiftet navn til Toppfotball Kvinner.  Hun har også vært Fotballforbun-
dets delegasjonsleder for landslaget for kvinner på ulike mesterskap.  
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                                Klipp fra klubber     

Betydningen av alt dette understrekes ikke minst ved at hun på kretstinget i Hordaland 
Fotballkrets i 2017 ble tildelt Norges Fotballforbunds honorære lederstipend, et stipend 
som deles ut til personer som har bidratt med lang og tro tjeneste for klubb og/eller for-
bund og krets. Stipendet er på 2500 kroner.  
 
Lokalt har hun i veldig mange år vært, og er fortsatt, svært aktiv i Arna-Bjørnar Fotball 
der hun gjør en glimrende jobb både administrativt og ikke minst praktisk ved Arna-
Bjørnar sine toppseriekamper.  Hun er nestleder i kvinnestyret i klubben.  
   
Synnøve har gjennom en årrekke framstått som en glimrende ambassadør for fotball ge-
nerelt, kvinnefotball og Arna-Bjørnar spesielt. Hun har vært og er en uvurderlig ambassa-
dør for Arna Rotary Klubb, og summen av dette blir at hun er en framstående ambassa-
dør for Arna bydel.  
 
Aina Heldal Bøe 
Aina Heldal Bøe gjorde en avgjørende innsats i den mye omtalte Nathan-saken og for 
andre innvandrerbarn i tilsvarende situasjon. Nathan er født i Norge og var seks år da 
han og hans foreldre i 2011 skulle sendes ut av landet. 
 
Da Aina Heldal Bøe for første gang hørte at Nathan og foreldrene skulle utvises fra  

Norge, reagerte hun med vantro. Nathan gikk i bar-
nehage med hennes eldste sønn og hun hadde 
kjent familien i flere år. Aina Heldal Bøe mente at 
hensynet til barnets beste ble satt til side i Utlen-
dingsnemnda (UNE) sin vurdering av saken, noe 
hun ikke kunne akseptere. Hun startet derfor et om-
fattende arbeid for å få i gang en offentlig debatt om 
UNEs praksis. I tillegg støttet hun familien til Nathan 
slik at saken kunne prøves for retten, blant annet 
ved å samle inn penger til rettsaken. Rettssaken 
endte med at Oslo tingrett avsa dom der UNEs  
vedtak om utvisning ble kjent ugyldig. 
 
Aina Heldal Bøes innsats i Nathan-saken var utvil-
somt avgjørende for at Nathan og familien til slutt 
ikke ble utvist, men fikk opphold i Norge. Hennes 
innsats i denne saken viser viktigheten av å bry seg 
i situasjoner der man mener at en lovbestemmelse 
eller den praksis som utøves er uriktig. Ainas enga-
sjement har inspirert en rekke andre til å engasjere 
seg for å ivareta menneskerettigheter for grupper 
som kun i liten utstrekning kan gjøre det selv. 
  
«Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke 
rammer deg selv». Slik lyder den kjente oppfordring-
en fra Arnulf Øverland. Aina Heldal Bøe har på for-

billedlig måte vist hvordan denne oppfordringen kan virkeliggjøres i vårt samfunn. 
 
Arna Rotary Klubb er stolt over å kunne gi Paul Harris Fellow utmerkelse til disse 3 fan-
tastiske personene som er med på å gjøre andres hverdag litt bedre, og takker for den 
innsatsen de har gjort og fortsatt gjør for alle oss andre. 
 

  

  

 

Kristin Akselberg 
Arna Rotary Klubb, kommunikasjonskomiteen 
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Klipp fra Voss RK    

 

Kjekt å ha 
30 ut-
vekslings-
studenter 
på grill-
besøk i  
regi av 
Voss  
Rotary 
Klubb. 
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Klipp fra Voss RK  

 

 

Smalahove hører med når man er på Voss...og  
kake til dessert. 
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Klipp fra SIRC    

 
Stavanger International RC - 13th Charity Golf Tournament 2019 

 
Like sikkert som andre store hendelser i mai måned er Stavanger Internasjonal RC’s  
årlige golfturnering – denne gang for 13. gang. I denne sammenheng er ikke 13 noe  
ulykkestall, tvert imot. 
 

Arrangementet er viktig for klubben av flere årsaker: 
Det involverer hele klubben og alle får sine tildelte oppgaver. 
Det sikrer midler til våre prosjekter 
En egen turnering innen arrangementet kun for Rotarianere 
Fun Tournament 
Avsluttes med felles middag 

 

Arrangementet gikk av stabelen den siste tirsdagen i mai, men forberedelsene tok av  
allerede i januar. Flere møter har vært avholdt for å lufte ideer som kan løfte arrangemen-
tet. I år sikret vi flere sponsorer og flere deltagere til Fun Turnament. 

 

Takket være våre sponsorer, som mer enn vel-
villig stiller opp, med den begrunnelse at 
«Rotary gjør en god jobb». Midler til «50.000 
Happy Birthdays» kommer fra en egen  
turnering i turneringen, kun for deltagende  
Rotarianere. Det betales en egen deltager  
avgift for dette som uavkortet går til 50.000 
HB´s. Det er satt opp en egen vandrepokal 
med formål å skaffe deltagere fra flere Rotary-
klubber. I år deltok Rotarianere fra Sola RK, 
Sandnes RK, Stavanger RK og selvfølgelig fra 
SIRC. Årets vinner ble Fredrik Granum Aase 
fra Sandnes RK.  

 

Hva så med de som vil bidra men ikke spiller seriøs golf? For oss ble det en hyggelig et-
termiddag med moro, drøs og litt prøving i forskjellige aktiviteter samlet kalt «Fun  

Tournament». 
 

Her startet det med å kvitte seg med ei bøtte 
med golfballer på «Driving Range» med ut-
slag på alt fra et par cm til over 100m for de 
med full klaff. Klubben fraskriver seg et hvert 
ansvar for den som måtte bli bitt av golfbasil-
len. Neste øvelse var i «Chippe slottet» hvor 
det gjelder å følge instruksjonene og hvor det 
er beviselig at rå styrke fører ingen steds hen.  
En tur innom «putting green» (stedet hvor 
proffene tjener millioner) med korte avstan-
der, små hull som var svært så vanskelig å ha 
med å gjøre. Siste øvelse og ny av året var 
krokket golf, en nyvinning fra Sør-Korea (Park 
Golf). Større baller, solide køller, kortere av-
stander og større hull, men hvor frustasjonsni-

vået ble ivaretatt.  
 

Det hele avrundes med felles middag med premieutdeling fra golfturneringen, Rotary Tur-
neringen og de tre beste fra Fun Turnament. Det hele avsluttes med loddtrekning av da-
gens lotteri og auksjon. Lotteriavdelingen, bestående av Aud-Signe og Frauke, var svært 
aktiv og alle fikk minst en anledning til å ikke slippe unna dagens lotteri.  
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Klipp fra klubber     

 

 

De spede forberedelser for neste års turnering er allerede i gang og målet er å få flere 
klubber med på den interne Rotary turneringen og enda flere som ønsker å delta i Rotary 
fellesskapet ved å delta i Fun Tournament. 
Geir Owe 
SIRC Past President 2018/19 

 

Neste nummer av Rotary i vest 
kommer etter sommerferien ca. 
20. september.   
 

Redaktøren tar gjerne i mot stoff til  
neste utgave gjennom hele sommeren.  
Send bilder, artikler, nyheter, begiven-

heter, prisutdelinger og annet Rotary stoff til felles, gode ideer, nytte og glede og 
som kan bidra til god intern informasjon i distriktet og virke som «lim» i organisa-
sjonen.  Glem heller ikke ideer til gode programmer. 
 
Ca. 2650 rotarianere i distriktet mottar Rotary i vest.   
Kun ca. 250 er inne på facebook-siden der du og kan  
legge inn stoff fra klubben.   

Se facebook: Rotary i vest Distrikt 2250 

 

RIKTIG GOD SOMMER!  

Per Ove Askeland red. 
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Rotary Convention 2019 

 
 
 
 
 

Referenter: Live Elin B. Lewin, Karmøy Rotaryklubb og Carl Lewin, Kopervik Rotaryklubb. 

WHAOOO 

For noen ungdommer – for et uforglemmelig møte – for noen fantastiske oppgaver 
og prosjekter, for et pågangsmot og for en optimisme! 

Så stolte vi kan være – ja, Rotary er en fantastisk organisasjon! 
 

Noen få inntrykk og refleksjoner fra  
the Rotary Peace Symposium 2019. 

 
Det å møte et førtitalls Rotary Peace Fellows, sitte ned og snakke med dem, høre 
om deres begeistring for utdannelsen de hadde fått gjennom et Rotary. Så impone-
rende  å høre deres erfaringer og optimisme for vår verden og en fremtid med fred. 
 

Liv og jeg hadde meldt oss på Fredsymposiet i forkant av the Rotary Convention i 
Hamburg, og det ble en uforglemmelig opplevelse. Inspirerende åpningsforedrag 
ved Fredsprisvinner dr. Denis Mukwege. Tankevekkende om kostnadene ved fra-
vær av Positiv fred og det oppløftende avsluttingsforedraget ved Fredsadvokat 
Amina. Verdensbanken og samtlige kjente humanitære organisasjoner, i forsvars-
departementer osv.  
 

Men det var det direkte møtet i break-out sessions hvor disse VÅRE ungdommer 
fortalte om sine jobber og deres fokus på å arbeide for positiv fred rettet mot barn, i 
skoler og mot voksne, temaer som: Fred og økonomi – om drugs og fred / kjønns- 
basert undertrykkelse – en fredstrussel / kunst og sport - verktøy for å fremme 
fred / utdannelse og fredsdannelse – hvordan vi arbeider med de mest utsatte  
barna i krigssoner og flyktningeleirer og 20 andre interessante emner! 
 

Derfor: Meld dere allerede nå på Rotary Convention 2020 i Honolulu, Hawai og 
Fredssymposiet som avholdes 2 dager i forkant! Det blir uforglemmelig! 

 

Opplev selv hvor privilegerte vi er som er Rotarianere og hvor stolte  
vi har grunn til å være! 

 

 

 

 

 

 

 

Wisom Addo, Frances Noble and Lauren Coffard imponerer Rapport fra  
Carl Lewin 
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Rotary Convention 2019 

Fest og baluba – alvor og skjemt – inntrykk fra  
Rotary Convention 2019. 

 

Som alltid tidligere ble også Rotary Convention i Hamburg en hjertevarm og veldig 
god opplevelse! Dette å møte 27 000 rotarianere fra 134 forskjellige land som  
representerer mer enn 10% av alle verdens Rotaryklubber er overveldende. Og så 
dette – alle er på fornavn, det skal bare et «hei» til, så har en kontakt og praten går 
– vennskap på tvers av kulturforskjeller, etnisitet, religion eller hudfarge. Så sitter 
en igjen med denne gode følelsen: «Så privilegerte vi er som er Rotarianere!» 

 

Programmet var lagt opp for å belyse vår strategi: «Sammen ser vi 
en verden hvor mennesker samarbeider for å skape varig for-
andring – over hele verden, i våre lokalsamfunn og i oss selv!» 
 

Også i år var det lagt opp et imponerende program med et tyvetalls 
inviterte foredragsholdere, bl.a. med foredrag av Michel Zaffran, di-
rektør for (WHO) Verdens Helseorganisasjons avdeling for utryddel-
se av poliomyelitt. Han uttalte bl.a.: “We’re truly on the cusp of eradi-
cating a disease for only the second time in human history,” said 
Zaffran. “Our responsibility is nothing less than to ensure that no 
child anywhere will ever again be paralyzed by the poliovirus.”  

 

Dette ble fulgt opp av styreleder i The Ro-
tary Foundation Brenda Cressey som stolt 
informerte at det hittil var kommet inn bi-
drag til TRF på US$ 331,9 millioner! Hun 
kunne også fortelle at Belinda og Bill Ga-
tes Foundation har lovet å matche alle 
bidrag som kommer inn til Polio-
kampanjen kommende rotaryår, med et 
tak på US$ 100 millioner! Snakk om tillit til 
vår organisasjon – og målet for 2020 er 
minst US$ 50 millioner – en oppfordring til 
oss alle! 

 

Apropos tillit til Rotary: På avslutningsda-
gen overrakte direktøren for taxiselskapet «my taxi» en sjekk på € 70 000 til TRF – den 
samlede omsetning som selskapet hadde hatt knyttet til transport til og fra Convention 
stedet! 
 

Dr. Gerd Müller, Federal Minister for Economic Cooperation and Development holdt et 
forrykende innlegg knyttet til de utfordringen vi stå overfor i verden. Vi fikk «bakover-
sveis», han la ikke «fingrene imellom», men uttalte seg om alt fra befolkningsvekst, via 

fattigdom og helse, vann og sykdommer og 
om politikk – «Verdens problemer er noe 
som angår alle nasjoner og en kan ikke 
løse disse ved å bygge murer!» 
 

Rotaracteren Chris Wells fikk oss til å gråte 
av latter i sitt 
show-fylte 
innlegg om 
dette å være 
ung. Og bak 
latteren –  
invitasjon til 

 

 

 

 

 

Sol, øl og gode venner – viktige ingredienser som bidrar til 

hygge og forbrødring. Fest og Baluba!  

Slik er det på Convention – en bekreftelse på å være 

med i en verdensomspennende organisasjon – og å 

vite at her er vi alle på fornavn og venner! 
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omtanke og refleksjon – «DoGoodery». 
 

Så stolte vi kan vi kan være – utenfor-
stående har regnet ut at Rotarianere til 
sammen legger ned 45 millioner arbeid-
stimer i prosjekter – med en beregnet 
verdi av $850 millioner – Flott og impo-
nerende, ikke sant! 
 

House of Friendship med mere enn 300 
utstillere, hvorav 200 som viste resulta-
tene og utfordringene knyttet til prosjek-
ter utført av Rotary Action groups, dis-
trikter og klubber – til å få bakoversveis 

av. Dette så krydret med kontinuerlig underholdning fra scenen og mat og drikke. Alvor, 
fest og baluba hånd i hånd! 
 

Avslutningsvis, for det tar for lang tid å 
nevne alle de flotte innleggene – de lig-
ger på Roatry.org, denne 
«bekjennelsen» fra scenen:  
 
«Jeg glemmer aldri min første Conven-
tion, som var i Las Vegas. Hvorfor ikke 
ha det litt moro i Vegas, tenkte jeg og 
meldte meg på. 
Det jeg opplevde forandret livet mitt. 
Hva jeg trodde jeg visste om Rotary fra 
før var litt klubben og distriktet mitt og 
alle de fine prosjektene vi hadde.  Men 
jeg var uforberedt med hensyn på alle 
de historiene vi ble fortalt om alt det fan-

tastiske vår organisasjon utretter hver eneste dag i verden og den 
innflytelsen vi har hatt og har på millioner av liv! Og jeg forsto at det-
te burde jeg ha opplevd før jeg ble klubbpresident, for jeg var så in-
spirert!» 
 

Inspirert, kan stå som vår oppsummeringen av Convention 2019 
også! 

 

Husk så at neste Rotary Convention holdes i Honolulu, Hawaii 
dagene 6. – 10. juni 2020 – meld dere på nå! Spesielt gjelder 

dette innkommende presidenter rotaryåret 2020-21.  
Gled dere!  

 
Referenter 

Liv og Carl Lewin 
Karmøy RK og Kopervik RK 

 

 

Liv Lewin prøver seg  på plastsax 

Fra House of Friendship – mere enn 300 utstillere – 200 
av disse Rotary Action Groups, distrikter og klubber 
med sine fantastiske fortellinger og invitasjon til samar-
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The National Rotarians World er på 2019 Rotary Convention in Hamburg, Tyskland sammen med 
Mark Maloney og Gay Maloney her: Rotary International. 

Marking three years of Rotary International Presidents: 2020-2021, Holger Knaack and Susanne, 2018-2019, 
Barry Rassin and Esther, 2019-2020, Mark Maloney and Gay Maloney 

https://www.facebook.com/nationalrotariansworld/?__tn__=kCH-R&eid=ARDtf21Y1ZSUVbou3xc9-vGN_MiE4R-EgxHNEfub4U2EwNeTHd3zf3AaQKzVabQzI7cU_Ik06kbGpIZG&hc_ref=ARRND1eUxvxu551f4jLuPx8A_hMn0LePTO9RHI45YHhB4Z5uXEqLMXfLy24Bb9wnLNA&__xts__%5B0%5D=68.ARBw4UyfLk4k6HsBV0L
https://www.facebook.com/events/2084770775115236/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_sour
https://www.facebook.com/mark.maloney.501?__tn__=lCH-R&eid=ARBlIgKR-9sCN-QSMInMjwvsVklfQt8gKSDAYmy48I0zQjJ2A8n4cQJO-fDDM4Qc_ZlAEOSwsuH5rPKy&hc_ref=ARRND1eUxvxu551f4jLuPx8A_hMn0LePTO9RHI45YHhB4Z5uXEqLMXfLy24Bb9wnLNA&__xts__%5B0%5D=68.ARBw4UyfLk4k6HsBV0LkEx4D5M
https://www.facebook.com/gay.maloney.9?__tn__=lCH-R&eid=ARDKyi1fgeJdBjSOrDmV2SFBMHtboQocxE9ir5AZ7XJFVO09yhrhNt_zJ6LWJMbpd94K5WyDHRm2Zb7I&hc_ref=ARRND1eUxvxu551f4jLuPx8A_hMn0LePTO9RHI45YHhB4Z5uXEqLMXfLy24Bb9wnLNA&__xts__%5B0%5D=68.ARBw4UyfLk4k6HsBV0LkEx4D5Mfyd
https://www.facebook.com/rotary/?__tn__=kCH-R&eid=ARCqd9aPyOXfVJKmUebsZ4KM5i4l5tQcjdPmgjr-KUhEQ066iZkSTkcbqMoAXoQ-wQn3ovQXs67EsaRe&hc_ref=ARRND1eUxvxu551f4jLuPx8A_hMn0LePTO9RHI45YHhB4Z5uXEqLMXfLy24Bb9wnLNA&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARBw4UyfLk4k6HsBV0LkEx4D5M

