
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guvernørens leder: 

Desember er her, med alle tilbud og muligheter i 

reklamen. Hjemme hos oss synes alle det blir 

bedre julestemning når det er et flott, hvitt teppe 

ute. Jeg synes det også blir lunere og lysere når vi 

har snø enn ingen. I denne delen av distriktet er 

det sjelden slike værforhold varer mer enn en dag. 

 

Månedens tema er rotaryfamilien. Jeg føler 

virkelig at jeg er en del av en stor og flott familie i Distrikt 2260. Høsten har 

vært travel og desember og januar blir også travle måneder. Guvernørbesøk i 

klubbene er utrolig hyggelig, og det er veldig gledelig å møte dere på deres 

hjemmearena. Det er ingen klubber som er like, men det er hyggelige 

Rotarianere i alle sammen. I vår familie er vi alle med i Rotary på en eller annen 

måte. Rotary Fellowship «International travel and Hosting» har gitt oss mange 

opplevelser i inn og utland. Søk det opp og se mulighetene. Alle har ikke de 

mulighetene som vi i Rotary har. I Råde, min hjemkommune, har vi Nasjonalt 

Ankomstsenter med flyktninger bl.a. fra Ukraina. Her er det mange som virkelig 

har en annerledes jul. Kanskje vi kan være med å utgjøre en liten forskjell i jula. 

Jeg vet det er flere klubber som har prosjekter nå i desember, som gjør en 

forskjell. Tusen takk til alle dere. Så kan vi alle forsøke og se hverandre og om 
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ikke annet gi et vennlig smil om ikke vi tar en amerikaner og spør: «How do you 

do»? 

På møteplanen i januar står det datoer blant annet for Rotaryskolen, Rotary 

Business Network (RBN) og Midtveismøtet for klubbpresidenter og 

distriktsorganisasjon. DGE Knut Willy Sørensen skal på opplæring i USA. Det blir 

sikkert bedre enn min på nett. Ny DGND Sean Armana (Jeløy RK) ønskes også 

varmt velkommen. 

Midtveismøtet for presidentene i klubbene avholdes torsdag 19. januar 2023 

på Bøndernes Hus i Råde. Her håper vi på full oppslutning og et program som 

blir godt mottatt.  

Tidligere RI president Mark Daniel Maloney sitt tema var «Rotary connects the 

world», og han sa: «Uansett hvor vi er fra, uansett hvilket språk vi snakker, 

uansett hvilken kultur vi er fra, eller tradisjon vi har, er vi her sammen for et 

formål: Å bygge et sterkere Rotary, slik at flere rotarianere og rotaractere og 

alle i vår rotaryfamilie kan tjene vår verden bedre enn noen gang før». Hans 

andre fokusområde var familiene våre. Han var tydelig på at vi ikke skal måtte 

velge mellom familien vår og Rotary. Han skrev: «Vi trenger å fremme en kultur 

der Rotary ikke konkurrerer med familien, men heller utfyller den. Det betyr at 

vi må ta reelle, praktiske skritt for å forandre den eksisterende kulturen: være 

realistiske i våre forventninger, hensynsfulle i vår planlegging og også invitere 

barn på rotaryarrangementer på alle nivåer (helt opp til «International 

Assembly). Rotary bør tilpasse seg våre samfunnsengasjerte unge yrkesutøvere, 

ikke omvendt».  

Denne måneden har også temaet sykdomsforebygging og behandling. Vi er 

heldige som bor i Norge hvor vi har gode vaksinasjonsprogrammer og et meget 

dyktig og godt helsevesen. Så vi får nok holde oss med plexiglass og håndsprit 

denne jula også! 

Nå står julen for døren, og den blir trolig litt annerledes for de fleste. Vær fysisk 

aktive, behøver ikke vente til januar. Stress ned og kos dere sammen med deres 

nærmeste, gjør førjulstiden til en god og samlende tid. La oss gagne andre på 

en enkel og hyggelig måte. 

Ta vare på deg selv og din familie! Jeg ønsker dere alle en god og fredfull jul!  

Julehilsen 

Hans Christian 

 

 



Vår distriktsguvernør har spesialisert seg på eggdonasjon! 

Det har vært en travel høst for vår distriktsguvernør, Hans Christian. Etter 

utløpet av november har han besøkt 2/3 av de 45 klubbene i distriktet. Det er 

en innsats det står respekt av og som 

klubbene setter stor pris på. 

Guvernør Hans Christian motiverer 

rotarianere rundt om i klubbene med sine 

engasjerende foredrag og sin humor. 

Vår guvernør har også støttet klubbenes 

ukentlige lotterier med egg fra egen gård. Til 

nå har det gått med mellom 3 og 5.000 egg i 

premier! Inntekten fra disse utlodningene går 

til The Rotary Foundation.  

Utfordring: I en klubb ble det solgt lodd for kr 

4.550,-! Dette er en rekord som gjerne kan 

slås i l.a. desember og januar. 

RLI – Rotary Leadership Institute 

Rotary Leadership Institute (RLI) er en serie raske, interaktive, endagskurs som 

tilbys for å øke rotarianerens kunnskapsgrunnlag i Rotary og styrke deres 

lederegenskaper. Kursene er morsomme, aktuelle og rettet mot aktive 

rotarianere som ønsker å være mer effektive ledere i sine klubber. 

Responsen fra de som til nå har gjennomført kursserien er udelt positive. 

Vårens kursserie (3 lørdager) er 11.2., 18.3. og 15.4. 

Det vil bli sendt ut informasjon og oppfordring til deltagelse ved årsskiftet. 

Påmeldingsfrist er 10. januar. 

Møter i januar2023. 

Husk! Midtveismøte for klubbpresidenter 19. januar, Bøndernes Hus i Råde. 

Rotaryskolen: Medlemsutviklingskurs, 24. januar, Kihl Gård. Råde 

Medlemsutviklingskurs, 26. januar, Kløfta. 

 

 

   

 

 


