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President Trond ønsket alle velkommen til kveldens møte som var avsatt til Guvernørbesøk. 
Det skal bemerkes at det var et godt oppmøte denne kvelden og vi valgte å ta kaker og kaffe 
etter Guvernørens foredrag. 
Guvernør Gaute Johannessen fikk så ordet og innledet med å fortelle oss om dette årets 
Rotary motto: `` Be the inspiration `` vimpelen som så ble overrakt klubben vår ved President 
Trond. Årets motto skal symbolisere hva som er viktig her på jorden nemlig sol og vann i en 
skjønn forening. 
 

Her ser vi Trond, Berit og Gaute. 

 
 
Guvernøren har vært medlem i Lyngdal Rotary Klubb i 33 år og innehatt de fleste verv i 
klubben. Han er nå pensjonert skolerektor og finner derfor nå tid til viktige Rotary oppgaver. 
Guvernøren fortsatte deretter med å snakke om RI (Rotary International) og TRF (The 
Rotary Foundation) Rotaryfondet som er 2 viktige områder innenfor vårt system, med hensyn 
på tildelinger av økonomiske midler. Alle klubber betaler hvert å inn et beløp pr medlem til 
TRF stiftelsen som går inn i et fond, som igjen blir delt ut gjennom RI til mange viktige 
prosjekter og tiltak rundt om i verden. TRF er derfor den delen av Rotary som besitter de 
store økonomiske musklene som Rotary har. 
Gaute fortsatte så med å fortelle om en organisasjon som var opptatt av; Yrkeettverk, Etikk, 
Humanitære- og sosiale saker, Fredsarbeid, Ungdomsutveksling med mye mere. 
Deretter minnet han oss på at vi skulle bære vårt symbol ``Rotarynålen`` med stolthet da vi 
hadde mye å være stolt av. Rotary får stor internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid for en 
bedre verden å leve i for alle mennesker. 
Gaute poengterte deretter at Rotary ikke hadde vært noe dersom det ikke var for hvert enkelt 
medlem i klubbene. Han var derfor opptatt av å foreta en såkalt ``Helsesjekk`` av klubbene 
for å se om det sto bra til. Et viktig poeng i dette arbeidet er medlemmenes tilfredshet. 
Det er like viktig å ta vare på eksisterende medlemmer som å få nye medlemmer. 
Guvernør Gaute har en målsetting om at vi ved avslutning av hans år, så skal distrikt 2290 
ha 2000 medlemmer. 
 

Tusen takk til Gaute for et fint og inspirerende foredrag. 
 



Her ser vi noen av Guvernørens viktige støttespillere i hans Rotary år. 
Fra venstre ser vi AG Berit Reppesgård, Tordis Johannessen og Astrid Danielsen 

 

 
 
Underveis i vår kaffeprat fikk vi også noen gode ord fra vår AG (Assisterende guvernør) 
Berit, som har besøkt oss flere ganger de siste årene og kunne bekrefte at her likte hun å 
være. Hun kunne også fortelle oss at det ikke ble siste gangen hun ville besøke vår klubb da 
hun er en påtroppende guvernør i Distrikt 2290. Vi ønsker henne hjertelig velkommen tilbake. 
Tordis er Gautes kone men også medlem av Lyngdal RK.  
Astrid er påtroppende AG og som vi gjerne vil ha flere besøk av. 
Disse tre damene viser at det er plass til enda flere damer i Rotary og ikke minst i vår klubb. 

 

 
 

Kaffekomiteen hadde som vanlig alt på stell, og takk for det. 


