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Kjære Rotaryvenner! 
 
Et nytt rotaryår er godt i gang. Med nye klubbpresidenter, 
canadiske Jennifer Jones som ny president for Rotary 
International, og med ny distriktsguvernør. Jeg er stolt av 
å være rotarianer og medlem av vår 
verdensomspennende organisasjon. Jeg er stolt av mitt 
distrikt 2260. Jeg er ydmyk og takknemlig for at jeg har 
fått tillitten av dere til å lede dette rotaryåret.  
 
Temaet for august er rekrutering.  
Jeg har min bakgrunn i landbruket hvor rekrutering står 
på dagsorden hele tiden. Hvordan kan vi sørge for at det 
kommer nye krefter til som vil ta utviklingen videre. En 

viktig forutsetning som jeg tror gjelder også for Rotary er at vi må framsnakke det vi driver 
med. Være synlig stolte av hva vi får til og oppfordre andre til å dele den gleden med oss.  
 
Min jobb som guvernør er å lede distriktet til å nå sine mål. Dette gjør vi best ved at alle gjør 
sitt beste og bidrar med positive ord og handlinger. Rotary er også kjent for sine 
internasjonale, nasjonale og regionale konferanser hvor folk med samme ånd og visjoner 
møtes for å dele erfaringer og for å inspirere hverandre. Så derfor håper og tror jeg at dere 
har tenkt dere en tur på årets distriktskonferanse på Quality Hotell i Sarpsborg 23.-25. 
september. Nytt av året er at vi ønsker å bruke lørdagen som en åpen dag, hvor dere kan ta 
med potensielle medlemmer som gjester. Programmet finner der på 
https://d2260.rotary.no/no/2022-distriktskonferanse. Dere må meldes på på ordinært vis via 
link https://forms.gle/R7FPhwqdVrqh8m6h7. Men husk at vi må ha påmeldingen deres 
innen 24. august hvis dere skal overnatte. Dette er på grunn av at vi kan ikke holde 
romkontingenten vår utover 25. august. Ønsker dere å delta, men ikke overnatte, så kan 
dere melde dere på til og med midten av september.  
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Dette vil være en flott arena og vise frem Rotary på. Programmet viser at vi er opptatt av 
samfunn, yrke og ungdom. Vi håper alle klubber stiller opp og presenterer en liten stand i 
House of Friendship så vi alle kan bli inspirert over arbeidet som gjøres ute i klubbene. Slik at 
dere kjenner at deres motivasjon og drivkraft for Rotary når nye høyder. Det er alltid mer 
moro å skape sammen!! Vennligst gi beskjed til distriktssekretæren Jutta Bachmann 
(info@jutta-bachmann.com) hvis dere ønsker å presentere noen av de flotte prosjektene 
deres (frist: midten av september). 
 
Alle rotaryklubber er ulike, alle har sin stil og sitt indre liv. Felles for alle rotaryklubber er vårt 
motto «Å gagne andre», vårt verdigrunnlag, lover og regler å forholde oss til og Rotarys 
visjon («Together, we see a world where people unite and take action to create lasting 
change — across the globe, in our communities, and in ourselves”). I tillegg har vi 4-
spørsmålsprøven som er utvidet med et 5. spørsmål: «Er det gøy?» og yrkeskodeksen. Felles 
for oss er også årets tema: «Imagine Rotary».  
 
Så jeg gleder meg også til å treffe dere på klubbbesøkene i høst og vinter for å se deres 
versjon av IMAGINE ROTARY. Dere ser min kalender på distriktets hjemmeside. Distriktets 
organisasjon og Assisterende Guvernører er der for klubbene. Vi bistår gjerne for at 
klubbene skal ha en positiv utvikling. Skap aktiviteter og gjør noe nytt så er jeg sikker på at vi 
sammen når nye høyder. 
 
Jeg ønsker klubber, presidenter, styrer, komiteer og medlemmer lykke til i vårt rotaryår  
2022 - 2023! 
 
Rotaryhilsen, 
 
Hans Christian Kihl 
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