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Rotaryvenner!
Nå er sommerferien forbi for de fleste, og det nærmer seg Distriktskonferansen
som er en stor begivenhet i for oss i Rotary. I månedsbrevet for juli skrev jeg en
kort orientering om årets konferanse og hvordan en melder seg på. Er du med i
Rotary, er det viktig å være med på Distriktskonferansen.
RI President 2018-2019, Sam F. Owori, er død.
Det er med sjokk vi mottok meldingen om at den neste RI presidenten døde
plutselig av komplikasjoner etter en planlagt operasjon på et sykehus i Texas.
Jeg opplevde Sam Oworis flotte tale på RI Convention i Atlanta, og han ville blitt
en flott RI president fra Afrika, så dette er et stort tap. Men Rotary er en
organisasjon som har «ting på stell», og arbeider nå med å finne en erstatter, i
tråd med RIs lover.
The Rotary Foundation 100 år.
Dette ble markert på Convention i Atlanta. Den totale innsats gjennom The
Rotary Foundation (TRF) er over 3 milliarder USD. Alene det siste året har RI
anvendt 76 mill. USD på 1.165 globale prosjekter. I tillegg ytes det frivillig
innsats av millioner av rotarianere og hjelpere. Denne innsats er målt til 240 mill.
USD og 35 mill. frivillige timer.
Bekjempelse av polio.
I tillegg til TRF samles det inn mye penger til utryddelsen av polio. På Convention
i Atlanta ble det opplyst at vår innsats har resultert i at 16 mill. personer ikke har
fått polio. Det er rapportert om kun 8 nye tilfeller i år. For de neste 3 år er det til
nå satt av 1.2 milliarder USD til endelig bekjempelse av sykdommen. Rotary skal
de neste 3 år samle inn 150 mill. USD, Bill and Melinda Gates gir 300 mill. USD
og en rekke nasjoner og organisasjoner gir større bidrag.
Ungdomsutveksling og fredssentre.
Noe av det viktigste Rotary driver med er ungdomsutvekslingen, og drift av
fredssentrene. Du vil få møte et utvalg av «våre» ungdommer og en tidligere
fredsstudent på vår Distriktskonferanse i Tønsberg. Jeg håper å se de fleste av
dere der.
Med vennlig hilsen
Erik Gran
DG 2017-2018

