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Rotaryvenner!

Vi er midtveis i Rotaryåret
Først vil jeg ønske alle et riktig godt nytt år. Vi er nå midtveis i Rotaryåret, og alle
klubbpresidentene møtes til et presidenttreff i Arendal 12.-13. januar. Treffet kalles
også midtveissamlingen og det utveksles erfaringer og legges planer for resten av
presidentperioden. Samtidig reiser neste års guvernør, Gaute Johannesen fra
Lyngdal Rotaryklubb, til San Diego i California for å delta på International Assembly.
Her får han sin opplæring for guvernørjobben, samtidig som RI presidentens motto
og mål for Rotaryåret 2018-2019 offentliggjøres. God tur og lykke til, Gaute!
Januar er måneden for fredsarbeid, konfliktforebygging og konfliktløsning.
Noe som jeg er veldig stolt av når det gjelder Rotary er nettopp organisasjonens
bidrag til fred i verden. At dette er nødvendig blir spesielt åpenbart når vi i disse
dager får nyheter om at Kim Jong-un, Nord-Korea, skryter i sin nyttårstale at han har
«atomknapp» på pulten, og at president Donald Trump i sin nyttårstale skryter av at
han vil gjøre USA storslagent igjen. Så på kort sikt er det vanskelig å se noe
konfliktforebyggende oppførsel hos disse to statslederne som sitter på hver sin side
av kloden og nærmest hisser hverandre opp. Da er det fint å vite at Rotary gjennom
sine ungdomsaktiviteter og fredssentre, i tillegg til de mange humanitære
prosjektene, bidrar til en forhåpentligvis fredeligere verden på lengre sikt.
Husk påmelding til RYLA seminaret
RYLA er et offisielt ledelsesseminar for ungdom i regi av Rotary. Målsettingen er å gi
ungdom i alderen 18 - 25 år som vil bli fremtidens ledere, impulser og ideer til godt
lederskap. Seminaret blir gjennomført på Gavelstad Gjestegård i Lardal, og
søknadsfristen er 1. februar. Mer informasjon finner du på distriktets hjemmeside:
http://d2290.rotary.no/no/ryla.
Reisepenger til ungdom
Distriktet setter hvert år av penger for å dekke reiseutgifter til ungdom som ønsker
kontakt med annen ungdom fra forskjellige kulturer. Ofte har pengene blitt brukt til å
dekke reise og opphold for dem som søker seg til World Affairs Seminar (WAS) i
Wisconsin, USA. Men det er mulig å få stipend til andre formål. Informasjon om dette
finner dere på distriktets hjemmeside: http://d2290.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/160
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