
   

 

TEMA FOR JANUAR : ROTARY AWARENESS 

 
 

MÅNEDSBREV FRA GUVERNØREN 
 
Kjære President 
 

 
Håper du har hatt en fin Jul og Nyttårsfeiring.  
 
Rotary fyller snart 112 år. Det skal ikke feires spesielt da fokus er på de 100 år for TRF, men det er 
en sprek 112-åring. Selvsagt med utfordringer her og der, men med positiv innstilling til fornying 
og utvikling. Det jobbes på mange plan for å utvikle Rotary som en relevant og attraktiv 
organisasjon samtidig som gode tradisjoner og verdier skal tas vare på. Ditt arbeid for din klubb er 
viktig i så måte. 
 
Vi kan ikke forlate 2016 uten å ta et tilbakeblikk på kampen mot polio. Kun 35 ble smittet av 
poliovirus (WPV 1&3) i 2016 mot 66 i 2015. Selv om det dessverre kom tilbake 4 tilfeller i Nigeria, 
er trenden meget hyggelig. Når målet om en poliofri verden er nådd, beregner man den globale 
besparing til USD 1 milliard pr år! Det må kunne kalles bærekraftig innsats for mer rettferd i verden. 
 
TRF er som nevnt 100 år i 2017 og er det viktigste redskap vi har for humanitær innsats i Rotary. 
Det er god aktivitet i klubbene våre og systemet rundt søknader og rapporter fungerer godt. 
Forenkling og kursing har gitt resultater.  Vi håper dette jubileumsåret kan skape enda mer 
interesse for og kunnskap om TRF og de mange mulighetene fondet gir. Og det er vel unødvendig å 
si, men det må allikevel minnes på at kun midler inn - gir midler ut. Bare slik kan det gode arbeidet  
fortsette i årene som kommer. 
 
Rotary han mange tilbud til unge, og jeg ber deg legge merke til noen frister for søknader nevnt 
nedenfor. Bruk mulighetene er min oppfordring. 
 
Med de beste ønsker for 2017 til deg og din klubb. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sigurd Arbo Høeg 
Distriktsguvernør 2016-17 
 
 
Informasjon for videreformidling til medlemmene: 
 
Spesielle hendelser/frister i tiden som kommer:  

- 13-14 Januar. Presidentsamling i Arendal 
- 10 Februar. Påmeldingsfrist for RYLA (07-10.03.2017) 
- 10 Februar. Søknadsfrist for stipend for ungdom (Eks: Deltagelse på World Affairs Seminar) 
- 23 Februar. Rotarys bursdag 

 

TEMA FOR FEBRUAR : PEACE AND CONFLICT PREVENTION/RESOLUTION 

 


