
Til alle medlemmer i distrikt 2250, 

  
Desember måned dedikerer Rotary til Forebygging av og Behandling av Folke-sykdommer. Og dette 
er jo noe vi kan relatere til – spesielt nå når pandemien igjen har tatt grep om «friheten» vår. Dette 
med å bekjempe folkesykdommer og pandemier, er noe vi Rotarianere har vært involvert med i mange 
ti-år, og det er et av Rotary-fondets syv fokusområder. Det vesentligst arbeidet vårt her har jo vært i 
Polio-sammenheng. Og så må vi også være stolte over at Rotary raskt snudde seg rundt, og stilte til 
disposisjon store deler av sin etablerte Polio+ vaksinasjons-apparat, for å avhjelpe lokale Covid-19 
situasjoner, spesielt i Afrika. 
  
Jeg har besøkt 33 klubber til nå, men så kom det til en stopp nå i desember. De fleste klubber kan vel 
kanskje ikke møtes fysisk på noen uker, men jeg håper at man i mellomtiden vurderer digitale møter. 
Mange av dere fikk god erfaring med dette for noen måneder siden og burde gjøre bruk av dette igjen 
til tingene atter blir normale. Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vare og jeg oppfordrer derfor 
klubbene til ikke å vente for lenge med å bruke alternative møteformer. Tur i skog og mark, eller 
samling i parken, er et par forslag som noen har gjort. Og de av dere som har gode digitale programmer 
– inviter med nabo-klubbene! Noen av dere var flinke med det tidligere i år. 
  
I år er det flere klubb-jubileer og i november har Thrine og jeg vært så heldig å få være med på to 
til. Karmøy RK feiret 10-årsjubileum 19. november og Sandnes RK feiret 85 år den 20. november. 
Gratulerer igjen til disse flotte klubbene! Når jeg er inne på dette med jubileer, vil jeg benytte 
anledningen til å gratulere Assisterende Guvernør Bjørn Rismyhr i AG3 som fyller 70 år i romjulen! 
  
En viktig gladnyhet: Vi jobber kontinuerlig med hvordan Rotary best kan profileres utad, og nå har vi 
produsert en liten reklamefilm for Rotary, og som vil bli sendt på de fleste lokal-TV stasjoner i Norge, 
fortrinnsvis på de «reklame-frie» dagene, første gang 1. juledag og 1. nyttårsdag, men noen vil også 
sende filmen på andre dager. Filmen forteller om hva Rotary er, og hva vi gjør, og vi håper at dette vil 
bidra til en ny giv i medlemsrekrutteringen. Så vil filmen til slutt peke mot en ny webside hvor man kan 
hente mer informasjon om Rotary. Så følg med på sendingene!  
Dette prosjektet er et initiativ fra medlem og innkommende president i Karmsund RK, Heine Birkeland. 
Heine står bak TV-Haugaland AS og de har produsert filmen. Ikke bare det, men TV-Haugaland og 
Heine har gjort dette vederlagsfritt! Filmen vil også bli gjort tilgjengelig for klubber til å bruke denne 
på sine websider og FaceBook-sider etc. Kommunikasjons-komiteen i NORFO vil i løpet av kort tid 
sende ut noe om dette sånn at alle klubber i Norge kan koordinere dette i en «kampanje». 
  
Da ønsker jeg alle medlemmer og familier en Riktig God Jul samt «takk for det gamle».  
Jeg ser frem til å treffe flere av dere til neste år! 
  
Hilsen distriktsguvernør Claus 


