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Nordstrand, 11.05.2020 

  

Kjære alle medlemmer i Rotary distrikt 2310! 

 

Det er en sang som starter med: "Kom Mai du skjønne milde, gjør skogen atter grønn….." 

På vegne av alle oss som er med i Rotary ønsker jeg at den situasjonen vi alle har vært og er en del 

av, og som vi fremdeles står midt oppe i bedrer seg og at vi får tilbake en mer normal tilværelse enn 

det som har vært i de siste 8 – 10 ukene. Det gjelder dere alle, både som jobbutøver, pensjonist, 

permittert, oppsagt medarbeider, om du arbeider frivillig for andre eller hjelper de som trenger 

bistand i disse koronatider. 

Sammen gjør vi det vi kan for at vi får det bedre og bedre dag for dag. Det gjør vi ved å delta i den 

felles dugnaden gjennom å følge opp og opprettholde alle sikringstiltak som myndighetene pålegger 

oss. 

Det er gledelig at vi ser en viss spore til lettelser i restriksjonene, noe som gjør at det er mulig for oss 

å igjen kunne gjennomføre enkelte aktiviteter og møter, men da i tråd med myndighetenes 

anbefalinger. 

I flere av regionene og i mange av klubbene skjer det mye positivt. Mange klubber har arrangert 

nettmøter, både medlemsmøter, styremøter og komitemøter. Gjennom nettmøter opprettholder vi 

kontakt mellom medlemmene, noe som er spesielt viktig med tanke på at vi en dag skal over til en 

normal tilværelse. Jeg har også fått kjennskap til at klubber har stilt ekstra opp for medlemmer som 

trenger litt ekstra oppfølging. Distriktet har også tatt i bruk nettmøter for å sikre en fortsatt god drift.  

Dette er viktig for neste distriktsår starter den 1. juli. Flere av komiteene jobber godt med 

planleggingen av det nye året, og DGE gjennomfører PETS 2020 som er møteserie via nettmøter. Det 

er et spennende konsept fordi det er viktig å ha gjennomført nødvendig opplæring for alle 

nøkkelroller før 1. juli.  

Distriktets Assisterende Guvernører har bidratt sterkt til at aktivitetene i klubbene har kommet i 

gang. Det er ikke minst viktig, bra og nødvendig for å sikre en god overgang for de som skal inn i nye 

roller, og kjempeviktig hva angår kontinuitet, vekst og glød slik at vi ammen gjør et godt Rotary-

arbeid. 

Det gjøres ellers mye godt arbeid av mange av distriktets medlemmer. Alt vi gjør, gjør vi frivillig. Jeg 

takker der alle for det som utføres, gjøres og planlegges for at medlemmene i de respektive klubber 

skal ha det så godt som mulig. 
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Det skal holdes et ledermøte til før mitt år offisielt er over den 30. juni. Det skal også holdes et 

distriktsrådsmøte hvor DGE skal presentere sien planer for det året hun skal lede distriktet vårt. Alt 

vil behørig bli lagt ut på nettsidene som styres av Irmelin på en meget god og profesjonell måte. 

I tillegg gjør Trygve i særdeleshet en strålende jobb i å holde fokus på IT (ny Google-løsning for e-

poster og nettmøter), og Lars Erik med å få orden på styrende dokumenter og vedtekter både for 

klubbene og for distriktet.  

Jeg er meget glad på stabens vegne for det arbeid de har gjennomført, og som de har jobbet intenst 

med gjennom hele dette i året som snart avsluttes fra vår side. 

Vi er på oppløpssiden og skal leveres på flere områder før vi overlater stafettpinnen videre. Det skal 

vi klare selv i disse spesielle tider. 

Men, som maisangen sier: "Det blir mildere, luften blir varmere og vi går lysere dager i møte". 

Lykke til med vårarbeidet og en riktig God og flott nasjonaldag ønskes dere alle. Gratulerer også til 

oss alle med Frigjøringsdagen som vi nettopp har lagt bak oss. 

Vi kan være stolt av at vi bor i et flott land.  

 

På vegne av oss alle i staben  

v/ DG Baard 

 

 

  

 

 

 

 


