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Ljan, oktober 2019 

 

Kjære Rotaryaner! 

Det er under en måned igjen til årets store begivenhet for alle Rotaryanere i distrikt 

2310 på Ullevaal stadion, lørdag 2dre november. Dagen starter med årsmøte kl. 

0900 og fortsetter med distriktskonferansen utover ettermiddagen. 

Følg med på våre nettsider om arrangementet, program så vel som praktiske forhold. 

Vi i staben gleder oss til å se deg og mange av dine medlemskollegaer den dagen. 

Klubb-besøkene har bare gitt gleder og gode opplevelser. Turen til Hallingdal i flott 

høstvær avsluttet september på en flott og verdig Rotarymåte. 

Vi har fortsatt noen utfordringer med enkelte klubber som ikke har registrert planer, 

mål og oversikt over hva som er viktig for å utvikle og drive en klubb innenfor gode 

rammer. Vi har alle sammen en jobb å gjøre med å tre støttende til hos de som sliter. 

I distriktsrådsmøte den 16. oktober skal fokus være på hva vi kan gjøre for å styrke 

dette arbeidet. 

Staben og komitélederne gjør en særs god jobb, og de legger ned en stor innsats 

med å bistå klubbene med nettsider, IT spørsmål, legge inn mål og planer i RCC, 

samt til å sikre at årsmøtet og konferansen blir to høydepunkter i rotaryåret. 

Det har også deltatt flere på ulike arrangementer i Gdansk. Både Inger Marie (DGE), 

Svein Eystein (PDG), Trygve, Terje og Bjørg deltok fra vårt distrikt. Jeg ser at de har 

publisert på vår Facebook-side frå sine opplevelser og erfaringer som kom ut av de 

ulike møter og samlinger som de deltok på. Jeg håper dette ble en suksess for dere 

alle og ikke minst at dere kom hjem med fornyet inspirasjon til Rotary arbeidet. 

Gå inn på nettsidene til klubbene i Asker og se hva de gjorde en søndag i september; 

virkelig en aktivitetet til etterlevelse. HURRA FOR SEMIADEN. Et fantastisk 

arrangement. 

Jeg ønsker alle klubber og medlemmer en god oktober full av gode møter og positive 

aktiviteter.  

 

Alt godt til dere alle! 

Baard 
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