
Ukebrev uke 39. Referat fra møte 22.09.2015. 
 
Årets guvernør Bjørn Jahren Aas fra Stavern besøkte oss denne kvelden. Etter middag 
med presidenten og møte med styret holdt han sitt foredrag for oss på medlemsmøtet. 
 
Aas driver nå egen gård, etter å ha vært i næringslivet i mange år som leder av 
Norgesfrukt. Han startet med å referere RI-presidenten fra Sri lanka, som sier: ”Vår tid 
her på jorda er begrenset. Hvordan er det best å disponere denne tiden, i tjeneste for 
andre eller for oss selv? Velger vi å arbeide for andre, har Rotary ressurser og apparat til 
å gjøre det. Et engasjement her kan føre med seg endring i andres liv.” 
 
Aas så dette i Litauen, der han var med Edrund med pakker til familier før jul i fjor. Der 
ble han satt ut av de elendige familieforholdene: Pappa drikker, mamma føder barn. Her 
kan Rotary virkelig gjøre en forskjell! 
 
RI-presidentens slagord er ”Be a gift to the world”. Han har mange mål som ikke helt 
passer i vårt samfunn, så Aas fant ut han måtte supplere med sine, som han mener kan 
realiseres. Her er noen av dem: 
 

● Vi må øke forståelsen av hvordan Rotary er som organisasjon, både innad i 
klubben og ute. 

● Vi må få flere medlemmer. 
● Vi må styrke klubbens indre liv, utvikle vår yrkesutøvelse og ta samfunnsansvar. 
● Vi må bygge omdømme. 
● Vi må satse på ungdommen, gjennom Rotarys ungdomsprogrammer som 

ungdomsutveksling og RYLA. Ungdom som har deltatt, er potensielle 
medlemmer! 

Dette med yngre medlemmer er  en av Aas´ absolutte hjertesaker. Vi må engasjere yngre 
medlemmer i prosjekter fra starten av, de må få ting å jobbe med i klubben, og ting må 
legges til rette for dem. Da skaper vi engasjement. Samtidig må de eldre utnyttes som en 
ressurs, gjennom yrkes-, ego- og uregoforedrag. De representerer tradisjon. Men det er 
viktig at vi ikke oppfattes som en grå og mannsdominert klubb! 
 
Hvordan kan vi bygge omdømme? Vi må få ut de gode Rotary-historiene, kartlegge 
kanaler, utnytte lokalpressen, vise hva vi gjør på hjemmesiden. Vi må vise at vi er en 
organisasjon som tåler dagens lys, invitere folk, være åpne! 
 
Bjørn Aas var også inne på hva det vil si å være leder i Rotary. Det er viktig å velge ledere 
som står for noe, som har engasjement. Vi skal ikke samle, men utvikle ledere! 
Han var også innom TRF, yrkeskodeksen, fadderordningen. 
 
Vi skal være stolte av å være rotarianere, og vise det gjennom å utveksle ideer, utvikle 
ledere og ta samfunnsansvar. 
 
Som alltid var det et guvernørforedrag å bli klok av, ikke minst på grunn av mange 
konkrete ideer rundt driften av klubben! 
 
 



 
 


