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Til alle medlemmer i distrikt 2250. 
  
Høsten er nå definitivt her, etter en god sommer og etter-sommer på de fleste steder. Klubbene har for 
lengst kommet godt i gang med sine programmer, og mange gode aktiviteter er i arbeid. Jeg har til nå besøkt 
15 klubber og det fortsetter å være en fantastisk «reise». Thrine er med på de fleste besøkene, og vi har 
hatt mange flotte opplevelser, og truffet bare gode klubber og flotte dedikerte Rotary-medlemmer.  
Distriktskonferansen i Egersund, med 115 deltagere, var en flott start på det sosiale fellesskap etter mange 
måneder i sosial isolasjon. Mer om det kan vi lese i en større dekning i den nyeste utgaven av Rotary i Vest. 
Oktober er “Community Economic Development Month”. Altså, Rotary sin dedikerte måned for å tenke på 
aktiviteter som kan forbedre økonomi og leve-vilkår for dem i andre land, som har det så mye annerledes 
enn oss – og til å gjøre dette på en bærekraftig måte. Behovet er enormt. FN rapporterer at nesten 800 
millioner mennesker, altså 9% av verdens befolkning, de fleste av dem i Afrika, lever på mindre enn kr 5600 
i året. 
I forrige månedsbrev minnet jeg om at 24 oktober er «World Polio Day». Jeg håper at mange klubber har 
planlagt å markere denne dagen på en eller annen måte. Husk at ved slike anledninger så fremmer vi ikke 
bare selve saken, men det gir oss også anledning til å profilere Rotary og klubben vår.  
Klubb-besøkene åpenbarer mange gode program-ideer som andre bør få høre om. Et godt skritt i 
denne retningen er PROGRAMBANKEN. Denne finnes på distriktets hjemmeside under fanen 
BIBLIOTEK > NYTTIGE HJELPEMIDLER. Les denne. Og har dere ideer som kan gjøre listen lenger så send 
dette gjerne til Per Ove Askeland poaskel@gmail.com så redigerer han listen. 
RYLA blir arrangert 11-13 mars. Påmeldingsfrist er 16. januar, men det er lurt at klubbene planlegger 
dette i god tid og allerede nå se etter kandidater. Alder for deltagere er fra 19 – 27 år. Dette er et flott 
program som også er en god anledning til å profilere klubben din. Se mer informasjon om dette i Rotary 
i Vest. 
Så har vi Ungdomsutvekslingen som til neste år vil være i full gang igjen. Mange klubber planlegger 
dette allerede, men de som trenger hjelp og informasjon, kan ta kontakt med DYEO Ingunn Olsen 
Mossefin ingunn@odda.info 
  
Til slutt en oppfordring: Les Rotary i Vest! 
  
Ha en fortsatt fin høst! 
  
Hilsen fra Distriktsguvernør Claus 
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