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Rotaryvenner! 

Klubbesøk 
Ved utgangen av oktober er 32 av distriktets 44 klubber besøkt. Det er en glede å se 
den gode aktiviteten og trivselen som eksisterer i de klubbene vi besøker. Selv om vi 
påpeker enkelte ting som kan forbedres hos noen klubber, er det klubbenes 
aktiviteter med et godt møteprogram og tilhørende trivsel som er det aller viktigste. 
 
Litauen prosjektet 
Distriktets TRF-leder og leder av Litauen komiteen, Edrund Olaisen, står også i år i 
spissen for innsamling og pakking av ting som skal sendes til Litauen. Hun 
arrangerer også årets juletur 23.-26. november hvor vi blir 22 deltagere. Min kone 
Grethe og jeg var med på turen i fjor, og det var en sterk opplevelse både det å se 
fattigdom og nød, og å se hva Rotary betyr for disse menneskene og hva vi sammen 
har fått til i Litauen. 
  
Årets Rotarydag for FN 
Under mottoet «Peace: Making a Difference» kommer Rotary til å hedre 6 Rotary 
medlemmer eller tidligere elever ved Rotarys Fredssentra som har gjort enestående 
arbeid for fred enten gjennom sitt arbeide eller som frivillig. Dette vil skje i Geneve, 
Sveits lørdag 11. november. Se: http://genevapeaceweek.ch/ 
 
Fredsarbeid 
Rotary gjør en stor innsats for å bedre forholdene i verden når det gjelder rent vann, 
sanitære forhold, utryddelse av polio, og reduksjon av fattigdom. Men krig og 
konflikter gjør Rotarys arbeid vanskelig. Mer enn 65 mill. mennesker lever i disse 
utsatte områdene og dette tallet er det høyeste som er registrert til nå på 
verdensbasis. I tillegg til at Rotary har fokusert mye på fredsarbeid og har etablert 6 
fredssentre rundt om i verden, har Rotary nå inngått strategisk samarbeid med «The 
Institute for Economics and Peace». Dette vil gi rotarianere adgang til 
læreprogrammer og workshops og målet er å etablere nye prosjekter innen 
fredsarbeid og konfliktløsning. Mer informasjon om instituttet finnes på deres 
hjemmeside: http://economicsandpeace.org/ 
 
 
Med vennlig hilsen 
Erik Gran 

DG 2017-2018 

http://genevapeaceweek.ch/
http://economicsandpeace.org/

