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15 medlemmer var tilstede på denne hyggekvelden der guvernør Sigurd Arbo Høeg og AG Per 

Simon Mustvedt var gjester. 

President Bjørn ønska velkommen og annonserte en klapp for Miklos, som fylte 80 år 11.09. 

Vår utmerkede Fest- og kameratskapskomite med Irene og Hermann i spissen serverte oss en herlig 

oksegryte med gresk salat, og dessert laget etter oppskrift fra dronning Maud og kong Haakons 

signingsferd til Vestlandet i 1906.   

Mellom hovedrett og dessert holdt Sigurd 

Arbo Høeg et interessant foredrag for oss 

med tittelen «En reise i Rotary». Han trakk 

spesielt fram Rotary Convention – og sin 

deltagelse på denne begivenheten i Seoul, 

Sør-Korea. Rotary Convention er en unik 

mulighet for oss alle til å møte rotarianere fra 

alle verdenshjørner, og han oppfordra oss til å 

delta.  

Høeg siterte fra et foredrag som 

generalsekretæren i FN, Ban Ki-moon, hadde 

holdt på konferansen, der han hadde sagt: 

«Rotarians do remarkable work around the 

World». Blant mye annet er Rotary 

observatør i diverse komiteer i FN. Vår 

organisasjon er partner1 i arbeidet mot polio, 

sammen med WHO, Unicef og CDC2. Afrika 

har vært poliofritt siden 2014 og fram til i dag 

– men det er nå avdekka to tilfeller i Nigeria. 

Rotary Foundation er 100 år i år, kunne Høeg 

fortelle. Dette er verdens største 

privatorganiserte humanitære fond. 

Høeg oppfordra oss til å bruke appen Rotary Global Rewards ved bestilling av leiebil og hotell. Når 

vi går via denne appen, bidrar vi med et mindre beløp til Rotary Global Rewards. 

                                                 
1 Rotary partnere 
2 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er en amerikansk føderal etat underlagt Helse- og 
omsorgsdepartementet, med hovedkontor i Atlanta. Etaten har ansvar for beskyttelse av folkehelsa, spesielt 
smittsomme sykdommer, miljømedisin, arbeidsmedisin, forebygging og opplæring. Budsjettet for 2006 var 8,5 
milliarder dollar. CDC har omkring 15 000 ansatte. (Kilde: Wikipedia, CDC) 

Maten smakte oss alle! Guvernør Sigurd Arbo Høeg og 
assisterende guvernør Per Simon Mustvedt hogger inn. 

https://www.rotary.org/myrotary/en/learning-reference/about-rotary/partners
https://no.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention


Høeg fortalte også at han hadde deltatt på 

Rotarys guvernørskole i San Diego der 540 

guvernører hadde deltatt. 

Han skrøt av vårt distrikt, 2290, og mente det 

var et meget godt drevet distrikt med mye 

god kompetanse og en medlemsmasse som er 

på vei oppover. Distriktet jobber med en 

strategisk plan for å løfte klubbene, bedre 

omdømmebyggingen og øke den humanitære 

innsatsen. 

Høeg trakk også fram at Rotary driver svært 

mye godt arbeid bl.a. barn og ungdom. Det 

finnes noe som heter Rotary Kids for de helt 

unge – en slags SFO-ordning som formidler 

Rotaryholdninger og ideer, så er det 

Rotaryact som er kommet i gang i vårt 

distrikt. Dette er ungdomsorganisasjonen til 

Rotary.  

En godt bevart hemmelighet mente Høeg at Rotary Peace Centers3 er. Dette er et masterstudium 

som ble starta i 2002 under slagordet «Make peace a reality». Kostnadene til dette studiet dekkes av 

TRF. 

Lovrådet i Rotary har nå utarbeida nye lover for organisasjonen som bl.a. innebærer: 

- Mer selvbestemmelse til klubbene 

- Lettelse av frammøteplikten 

- Forenkling av kriteriene for å bli medlem 

- En E-klubb er å regne som en vanlig klubb 

Høeg sa seg godt fornøyd med årets distriktskonferanse i Larvik der Ola Vea Gustavsen var vår 

representant. Neste distriktskonferanse er i Tønsberg. 

Høeg fikk en varm og velfortjent applaus for sitt gode foredrag. 

 

Per H. tok kveldens hovedgevinst med hjem (antar referenten). 

Ola Vea Gustavsen fikk notert nappet. 

                                                 
3 Rotary Peace Centers 

Guvernøren holdt et engasjerende innlegg. 

https://www.rotary.org/myrotary/en/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowships

