
Siste dag – onsdag 
 
Secret Garden laget en Grand Finale sammen med Atlanta Pops. Avslutningsnummer ble 
tilegnet Barry: You raise me up. Det ble en rørende og 
fenomenal avslutning på en strålende Convention. Takk 
til Barry og hans team for et program som feiret 
rotaryfondets 100 år, men like mye så fremover og 
der utryddelse av polio og fredsarbeid var hovedfokus. 
 
Men før vi kom så langt opplevde vi nok en spennende 
dag. 
 
Brittany Arthur, president for Berlin Rotaract klubb, kom inn som et friskt pust med mange 

spennende synspunkter. Hun snakket om 
betydningen av Alumni, alle som har deltatt i 
rotaryprogrammer som utvekslingsstudenter mm. 
De er en stor ressurs klubbene bør innlemme i mye 
større grad enn det gjøres i dag. Unge har ikke 
problem med å finne tid til å delta i 
rotaryaktiviteter eller møter. Det de ikke har tid til, 
er ukentlige lunchmøter.  Møter før eller etter 
arbeidstid er mye bedre. Alder er uten 
betydning.  Poenget er å samle medlemmer som 
tror på noe, som ser hvilke oppgaver som må løses. 

De unge ønsker mentorer, personlig vekst, liker rotasjonsprinsippet og ønsker gode kolleger. 
Hun minte oss også om at om noen uteblir, vis interesse og ta kontakt. 

Generalsekretær John Hewko ledet oss igjennom valg, oppdateringer og praktisk 
informasjon. Han stilte spørsmålet: «How will we Serve Humanity» i de 
kommende årene? Visjoner blir mer viktig enn noen gang. Tidsmessig er 
vi inne i den 4. revolusjon. Den positive forandringen den har skapt, har 
ikke nådd alle. Rotary er et nettverk som ikke vil være tilskuere. Vi vil 
være aktive og forebygge konflikter. Ressursene våre benyttes 
godt.  Rotary har vært på topp av Charity Navigator i 9 år 
sammenhengende, og er i år kåret til verdens mest betydningsfulle 
serviceorganisasjon.  

Sam Owori, RI president i 2018-2019 holdt en varm tale der han gå uttrykk for glede og 
ydmykhet over oppgaven. Han vil bli en flott RI-president. 

Avslutningsvis kom Kalyan Banerjee, leder for The trustees, styret for TRF 
med sin appell. Utryddelse av polio er vår første og største 
prioritet. Deretter nevnte han det fantastiske 
fredsskapende arbeidet vi gjør gjennom våre Peace 
Fellows. Vi har nå mer enn 1000 unge som har fått 
masterutdanning i fred og konfliktskapende arbeid og vi 
har alle de som har fått sertifikat etter 3 måneders kurs i 

Thailand.  

I tillegg til de store faglige sesjonene og «breakout-sessions» som jeg har forsøkt å gi dere 
noen små innblikk i, har vi hatt det kjempegøy. Morsomme kveldsarrangementer, koselige 
middager med andre norsk og et uendelig antall artige samtaler med de vi har sittet ved siden 
av eller stått i kø sammen med. 

All honnør til arrangøren i Atlanta, og aller mest til vår egen Barry og Berit som har stått 
ansvarlig for det hele! 

 

 



God sommer! 

 
Med vennlig hilsen / Kind regards 
Ingrid 
 
RRFC Ingrid Grandum Berget 
Zone 16, RC Langesund 
mob +47 913 65 033 
 

 
Fra avslutningen – med alle lederne på scenen 

tel:+47%20913%2065%20033


 
Signert bursdagshilsen til TRF 100 år 


