
 

REFERAT FRA GUVERNØRBESØK 
 

Dato År Referent 

25. oktober  2018 Per Harald Hermansen  

Til stede: 

Foruten guvernør Gaute og assisterende guvernør Per Simon (Mustvedt): Olav G, Hermann, 
Miklos, Harald, Ola Vea, Kolbjørn, Bjørn Eirik, Liv Sonja, Svein Tore, Irene, Egil, Einar, Olav Å, 
Ragnar og Per Harald.   

Kveldens foredrag: 

Guvernør Gaute Melhus Johannessen, 
Lyngdal rotaryklubb 

 Årets motto er «Be the inspiration», laget av Barry Rassin, 
inneværende års president i Rotary International. Rassin 
er en jovial og hyggelig kar, helseadministrator av yrke, og 
jordnær og «nedat». Klubben hans er Rotary Club of East 
Nassau, New Providence, Bahamas. Han mottok Rotary 

Internationals høyeste utmerkelse for sin store innsats med å lede Rotarys nødhjelp etter 
jordskjelvet på Haiti i 2010. 

 Årets logo må «leses» med klokken. Den inneholder både en bølge og sol, som symboliserer 
to av vår jords viktigste grunnlag for alt liv. Logoen skal også illustrere samhold og 
optimisme: «Sammen ser vi en verden hvor mennesker forener krefter for å skape en varig 
forandring – over hele kloden, i våre samfunn, og i oss selv». Rassin fokuserer på Rotarys 
fortsatte poliobekjempelse, og ikke minst på at bærekraft må vinn i vårt humanitære 
arbeid. Han sier at rotarianere må erkjenne de tøffe realitetene forurensning, ødeleggelse 
av miljøet og klimaendringer. Dette er for ham påtrengende realiteter: 80 % av hjemlandet 
hans ligger under én meter over havnivå, og vil trolig være borte om 50 år, om utviklingen 

President i RI, Barry Rassin, og hans logo og motto for guvernørperioden 

Guvernør Gaute har et budskap 



med temperaturstigning fortsetter.  
(Se vedlegget sist i dette dokumentet for mer fra RI-presidentens tale på guvernørskolen.) 

 Guvernør Gaute var lærer i ungdomsskolen 16 år. Deretter var han skolebyråkrat i en 
periode, og jobbet blant annet med 6-åringenes inntog i grunnskolen, med matematikk-
faget, og med læreplaner. Etter dette var han rektor i 7 år i Lyngdal. Så gikk han over til 
rektorjobben på Lista ungdomsskole, der det var behov for en ny giv.  

 Han trives når det stormer og 
er litt action, og er opptatt av å 
bygge inkluderende (arbeids)miljø, 
noe han har tatt med seg inn i 
guvernørjobben. Inkluderende 
klubbmiljø er derfor hans 
hovedfokus i guvernørperioden. Og 
de to neste guvernørene vil fortsette 
med samme tema i sine 
funksjonsperioder. 

 Som alle guvernører har han 
gått «guvernørskolen» i San Diego, 
California. Han var der sammen med 
sin kone, slik det etter regelverket 
skal være – en guvernørjobb er ikke 
noe enmanns-show. Partneren må 
bli, og være, involvert. 

 Gaute løfter frem inspirasjonen man finner på alle plan i Rotary, fra presidenten i Rotary 
International, ned gjennom hele organisasjonen til den enkelte klubb og det enkelte 
medlem. 

 Gaute siterer tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik: Færre enn noen gang tidligere 
dør i krig. Krigene i Syria og Jemen er de verste akkurat nå. Men mange sulter – flere enn på 
mange år. Et stort lyspunkt er at flere enn noen gang tidligere lærer å lese og skrive. 

 Guvernøren refererer til en internasjonal undersøkelse om hvilke organisasjoner i verden 
det er som skaper mest positive endringer. Her havnet Rotary International på 5. plass. 

 Rotary kan brukes til å få frem det beste i menneskene. Her kan man møte mennesker med 
andre horisonter og erfaringer. I klubbene finner vi folk fra mange forskjellige yrker, og med 
ulik bakgrunn. 

 Rotary er en mangfoldig organisasjon med stor tematisk bredde: 

 Yrke og utdanning 

 Etikk 

 Humanitært arbeid 

 Sosialt arbeid 

 Fred  

 Ungdomsutveksling 

 Og enda mer … 

Mange gode innspill var med i «bagasjen» 



 Guvernøren stilte følgende retoriske 
spørsmål: Er vi i stand til å se Rotarys storhet? 
Som illustrasjon brukte han bildet til høyre – 
et speilbilde – med sol mot Hisøya, tatt fra 
bakom en gardin på Clarion hotell Tyholmen, 
Arendal. Symbol: «Se bakom gardinene – se 
storheten i det vi holder på med – se 
variasjonen i yrker og bakgrunn! Se lys-
punktene! Dette gir horisont og kunnskap. 
Snart er polio utryddet, og organisasjonen gjør 
annet humanitært arbeid, og gjør en forskjell 

for mange mennesker. Vi må trekke gardinene til side, og se ut! 

 Guvernør Gaute fortalte om sine inntrykk fra 2018 Rotary International Convention i 
Toronto. En fantastisk opplevelse – 20 000 deltakere, fra hele verden. En i mange 
betydninger fargerik forsamling, samlet om Rotary og Rotarys arbeid. Talere her var blant 
andre statsminister i Canada, Pierre Trudeau, videre leder av WHO, tidligere statsminister 
på New Zealand, og forhenværende presidentfrue i U.S.A., Barbara Bush. 

 RI og Rotaryfondet (TRF): Dette er to helt frittstående organisasjoner, som samarbeider tett. 
Begge søker å skape varige, positive endringer, for kloden, i samfunnet og i oss selv. 

 Ulefoss rotaryklubb får ros for sin innbetaling til Rotaryfondet – TRF. Målet er å få inn $ 100 
pr. medlem, men man er ikke der ennå, verken i klubben eller distriktet.  

 TRF er verktøyet som gjør at vi kan få til noe utenfor klubben, over alt i verden. Pengene 
klubbene betaler inn blir i fondet i tre år og vokser seg fetere på renter. Deretter går 
halvparten av de innbetalte midlene tilbake til distriktene og inn i DDF – District Designated 
Fund («distriktsfond»), som rotarydistriktet rår over og kan dele ut fra, etter nærmere 

Noen av de 20 000 deltakerne på RI Convention 2018 i Toronto, Canada.  

http://www.rotary.no/no/trf-the-rotary-foundation#.W9WGiE2osUE


definerte – og strenge – regler. De innbetalte midlene forblir altså ikke i distriktene eller i 
TRF, vel å merke hvis vi ønsker noe annet – vi kan nemlig få dem ut og bruke dem i et 
spleiselag (klubb(er) + distrikt(er) + TRF) for å finansiere og gjennomføre prosjekter.  

 Gjennomsnittsalderen på medlemmene går opp, og medlemstallet går ned. Dette er en 
internasjonal trend, i alle fall i den vestlige verden. Hva kommer dette av? Hva kan vi gjøre 
for å rekruttere og beholde nye medlemmer? Det er som med en vannkran, en vask og en 
propp – man må regulere tilførselen, og tette sluket, slik at ikke alt som kommer inn, lekker 
ut. Sette i proppen! Gjør det interessant å bli med i Rotary, og å forbli i Rotary – for så vel 
gamle som nye medlemmer! 

 Forutsetninger for et godt klubbmiljø: 

 Vi må føle at vi mister noe hvis vi ikke 
kommer på møtene 

 Alle må blir sett – subkulturer og klikker 
må ikke få plass i klubben! 

 Varme, vennskap og humor 

 Gode programmer er viktig, men 

 Det må være tid til å snakke sammen! 
Skal menneskene ha det godt sammen, 
må de snakke sammen! 

 Rotarystoff på møtene er også viktig, for 
å øke kunnskapen. Generelt er det for 
liten kunnskap om Rotary blant 
medlemmene i de fleste klubber 

 Mål for antall medlemsøkning innen utgangen av dette rotaryåret: 2 000 medlemmer i 
distrikt 2290.  Det er en tøff målsetting, men den er innen realistisk rekkevidde. 

 De nye medlemmene må stå i sentrum – alle de «gamle» må gi dem positiv 
oppmerksomhet, la dem oppleve hygge og inkludering, gjerne også oppfølging utenom 
møtene. Dette kan vi få til, med innsats, både i verving og mottakelse. 

Per Simon: 

 Helsetesten – hvordan står det til i klubben? Svar fra salen: 

 Det største problemet klubben har, er å få nye medlemmer til å bli. Hva kan vi 
gjøre for å få dem til å føle seg hjemme, og at medlemskapet er meningsfylt?  

 Nye medlemmer kan samles, og gi innspill til klubben om hva de forventer av 
medlemskapet 

 Jo mer man selv legger inn i arbeid i klubben, jo mer får man ut av medlemskapet 
og kameratskapet 

 Råd fra guvernøren: 

 Selg medlemmenes allsidige bakgrunn og kunnskaper! 

 Rekruttering av mentorer kan være en god ting når det gjelder å kunne bidra inn 
mot nye medlemmer. 

 Guvernøren ber om å få en tilbakemelding fra drøftingene i etterkant av møtet. Han ønsker 
svar på to punkt:  

1. Hva er viktigst for å bedre miljøet? 

2. Evaluering av guvernørbesøket. Både positiv og negativ kritikk ønskes – og tåles. 

Klubbmiljøet er prioritet nummer 1! 



 

Middag, og mer hyggelig samvær 

Så var det tid for mat! Hermann slo til med nok 
en flott middag: Oksegryte, ris og delikat salat. 
Alt smakte fortreffelig, slik det alltid gjør når 
Hermann styrer kniver, gryter og sleiver. Og 
festkomiteen skuffet heller ikke, men trådte til 
med både fynd og klem, og «innleid ekspertise»: 
Olav Gautes Gunilla hadde pyntet bordet på 
vakreste vis, med høstgule blader og eviggrønne 
kvister. Og til dessert vanket det iskrem sammen 
med president Irenes nydelige, hjemmebakte 
kake, foruten kaffe «med avec» som referenten 
har hørt at det har blitt kalt. Med andre ord: En 
velsmakende, vellykket middag, og ikke minst et 

svært hyggelig bordsete, der noen historier ble gitt til beste, og et lite musikkinnslag fremkom. 

Deretter ledet Egil en auksjon, som var til inntekt for «vår» familie i Litauen. 6 300 kr kom inn, 
så viljen til å bidra manglet ikke. Dette vil godt og vel finansiere vaskemaskin til familien vår, 
kanskje også flere hvitevarer, eller mer av andre nødvendighetsartikler. Guvernøren klinte til 
med et saftig bud på en av loddbunkene Egil holt opp og reklamerte for, og fikk tilslaget. Sporty 
gjort! 

Foruten at han også vant en bunke julekort i lotteriet, fikk guvernøren overrakt ei ulefossjente, 
noe han satte svært stor pris på. Denne fine ovnsdelen – en av de flotteste Ulefoss-suvenirene 
man kan få – vil få hedersplass på hytta hans på Lista. Han kunne dermed reise med kveldens 
bredeste smil. Det nest bredeste hadde Harald, som vant hele to vinflasker av de fire som ble 
loddet ut. De to andre gikk til henholdsvis Hermann (vel fortjent!) og Liv Sonjas «finansselskap», 
som skjøt sammen grunker for å få tilslag på en av Egils loddbunker. Det samme selskapet vant i 
tillegg en bunke julekort, så nå mangler de bare glass og penner, så kan julehilsenene bli til 
under de hyggeligste omstendigheter. Per H. vant også julekort. De vil trolig bli skannet og 
sendt, i tidens elektroniske ånd. Man er da et barn av sin tid! 

To glade gutter – Gaute og Per Simon – og Hermanns 
delikate og velsmakende mat 

President Irene for overrakt «inspirasjonsvimpel» av guvernør Gaute 



 

Vedlegg: 

Referat fra 2018-19 RI-president Barry Rassins tale på 2018 RI Convention i Toronto 

Rotarymedlemmer skal «inspirere» («be the inspiration») 
Skrevet av Hank Sartin, hentet fra en side tilhørende Rotary International. 

Rotary Internationals innkommende president, Barry Rassin, la på RI-Conventionen søndag 
frem sin visjon for organisasjonens fremtid. Han ber ledere om å jobbe for en bærekraftig 
fremtid, og å inspirere rotarianere og samfunnet som helhet. Rassin er selv medlem av Rotary 
Club of East Nassau, New Providence, Bahamas. Han presenterte sitt tema for innkommende 
distriktsguvernører på Rotarys internasjonale forsamling i San Diego, California, USA. Temaet 
for hans periode som president 2018-19 er inspirasjon. «Jeg vil at du som guvernør skal 
inspirere rotarianere i klubbene – skape rotarianere som ønsker noe større. Drivet og trangen til 
å gjøre mer, for å være mer, for å skape noe som vil leve, ut over hver enkelt av oss.» 

Rassin understreket kraften i Rotarys nye visjon: «Sammen ser vi en verden hvor folk forener og 
arbeider for å skape varig forandring - over hele kloden, i våre lokalsamfunn og i oss selv.» 
Dette beskriver den utgaven av Rotary som lederne må bidra til å bygge, sa han videre. 
For å oppnå denne visjonen sa Rassin: «Rotarianere må ta vare på organisasjonen. Vi er først og 
fremst en medlemsorganisasjon. Og hvis vi ønsker å kunne tjene andre – hvis vi ønsker å lykkes 
med våre målsettinger - må vi ta vare på våre medlemmer først.» Rassin ba de innkommende 
distriktsguvernørene om å «inspirere klubbpresidenter og rotarianere i distriktene dere har, til å 
ønske å forandre til det bedre. Å ville gjøre mer. Å ønske å nå frem til eget potensial. Det er din 
jobb å motivere dem - og hjelpe dem med å finne sin egen vei fremover.» 

Fremgang når det gjelder polio 

Rassin bemerket at en inspirasjonskilde har vært Rotarys arbeid for å utrydde polio. Han 
beskrev den utrolige fremgangen som har blitt gjort de siste tre tiårene. I 1988 ble ca. 350 000 
mennesker lammet av det ukontrollerte polioviruset. Pr. 27. desember 2017 var bare 20 tilfeller 

https://www.rotary.org/en/rotary-international-president-rassin-theme-2018


rapportert. «Vi lever i en utrolig spennende tid når det gjelder polioutryddelse» sa han. «Vi er på 
et punkt i historien der hvert nye tilfelle av polio kan være det aller siste.» 

Den innkommende presidenten understreket at selv når det siste tilfellet av polio er registrert, 
er ikke arbeidet ferdig. «Polio vil ikke være utryddet før den medisinske sertifiserings-
kommisjonen sier at den er utryddet – når ikke ett eneste poliovirus er funnet – i en elv, i en 
kloakk, eller i et poliorammet barn – på minst tre år» sa han. «Inntil da må vi fortsette å gjøre 
alt det vi gjør nå.» Han oppfordret til fortsatt engasjement for immunisering, og til å drive 
sykdomsovervåkingsprogrammer. 

Opprettholde miljøet 
Rotary har fokusert sterkt på bærekraft i sitt humanitære arbeid de siste årene. Nå, sa Rassin, 
må rotarianere erkjenne noen harde realiteter om forurensning, miljøforringelse og 
klimaendringer. Han bemerket at 80 prosent av hans eget land ligger under en meter over 
havnivået. Med et havnivå som forventes å stige to meter innen 2100, sa han: «Mitt land 
kommer til å være borte om 50 år, i likhet med de fleste øyer i Karibien og kystbyene og 
lavtliggende områder over hele verden.» 

Rassin oppfordret ledere til å se på hele Rotarys tjeneste som en del av et større globalt system. 
Han sa at dette betyr at innkommende distriktsguvernører må være en inspirasjon ikke bare for 
klubber, men også for sine lokalsamfunn. «Vi vil ha det gode vi gjør til å vare. Vi ønsker å gjøre 
verden til et bedre sted. Ikke bare akkurat her, ikke bare for oss, men overalt, for alle, i 
generasjonene som kommer.» 

 

 

Litt av Florida og Cuba, og det meste av øystaten Bahamas, der Rassins 
rotaryklubb holder til, øst i hovedstaden Nassau. 


