
«Mini»-møte med vår Distriktsguvernør, Ine Barlie 

På grunn av korona-situasjonen var vi, som dere jo vet, nødt til å kansellere både lutefiskaftenen og 

det ordinære Guvernørmøtet som skulle gått av stabelen fredag 27.nov. 

Som en erstatning, og for i det hele tatt å ha en gjensidig meningsutveksling, valgte vi i stedet å 

invitere Guvernøren til et mer avgrenset møte med Presidenten og hennes styre og komitelederne i 

Donkejon onsdag den 25ende november. 

Dessverre måtte Tove brått melde avbud til møtet selv, Thore var nemlig blitt dårligere. Men for å 

berolige dere litt; Status pr. fredag er at nå går det bedre med ham. 

Her følger en liten stemningsrapport fra møtet, slik at vi forsøksvis kan ha en antydning til 

fellesopplevelse av et meget hyggelig guvernørmøte: 

Kl. 1830 kunne Past President Bernt, sammen med resten av styret, ønske Guvernør Ine Barlie og 

Assisterende guvernør, omr. B, Finn-Olaf Berg velkommen. Vi fikk vimpelen med årets motto: Rotary 

Opens Opportunities plassert på bordet og velkomstbilde ble tatt, hvor Terje M (Incoming) og Bernt 

(Past) var stand-ins for Tove!  

 

Ine Barli omkranset av Terje Mathisen (Incoming), Finn-Olaf Berg (AG) og Bernt Børresen (Past) 

 

Toves plan hadde vært å åpne med diktet Vase fra Mykene av Hans Børli. Bernt måtte bare erkjenne 

at diktlesing var utenfor sin egen komfortsone (har aldri tolket dikt i stiler på gymnaset, heller!) og 

denne delen av det planlagte programmet ble i stillhet forbigått. 

  



I stedet gikk vi rett på presentasjonen av statusen for klubben i vårt hjerte. Bernt startet med det 

som skulle vært Presidentens temaer og fikk formidlet, mellom annet, Toves 3 viktigste prioriteter for 

sitt presidentår: 

- Medlemsrekruttering! 

- Medlemsrekruttering!! 

- Medlemsrekruttering!!! 

Bernt redegjorde for hvordan klubben så langt har, og videre skal gjennomføre årets vervings-

kampanje. Vi forklarte hvordan vi prøver å komme oss gjennom Korona-tiden med nyhetsbrev i 

stedet for møter.  

Jan A orienterte om programarbeidet – at vi ønsker å ha Gamlebyen som en rød tråd i våre temaer; 

historisk, i nåtid og i framtid – og hvordan vi forventer å komme i gang igjen med et godt program når 

den tiden kommer.  

Ståle redegjorde elevutvekslingen mellom Kirkcudbright Academy og Kvernhuset – at vi planlegger 

for at det skal bli noe av senvinteren 2021, men at det kanskje ikke ser så lyst ut for tiden. Han 

forklarte videre om våre aktiviteter på Krigskirkegården og at vi håper å få informasjonsskiltene våre 

på plass til avduking på frigjøringsdagen neste år. Andre temaer han berørte var RYLA og vårt 

engasjement for medseilere til Tall Ships Races. 

Vi fikk også sagt litt om vår økonomi, Terje B forklarte at den ikke er dårlig, men at vi i større grad enn 

tidligere må «snu litt på krona» grunnet sviktende inntekter fra vaffelsalget. Gledelig da å kunne 

informere om at vi gjennom to interne utlodninger samlet har skaffet mer enn 5000,- til Polio-saken. 

Bernt avsluttet vår del av presentasjonene med å presisere at vervekampanjen vår ikke er et mål i 

seg selv, men et helt nødvendig verktøy for å nå målet om gode programmer, aktuelle temaer og 

godt sosialt miljø – og god kontinuitet i medlemsmassen. 

Guvernør Ine og AG Finn-Olaf ga oss greie og gode tilbakemeldinger underveis. De syns nok at vi 

skulle prøve mer på å få til videomøter i Koronatider. Og de så gjerne at vi delte våre erfaringer med 

vervingskampanjen med de andre klubbene i Område B (Fredrikstadområdet) – på en for formålet 

etablert Facebook-gruppe. Konklusjonen var uansett at sett fra distriktet så drev vi vår klubb godt, og 

de så med spennening fram til resultatene av vår rekrutteringskampanje.  

Deretter ga hun sin orientering, se vedlegg. Her vektla hun sine erfaringer fra idretten. (Hun er 

verdensmester i bryting, for de av dere som ikke har fått med seg dét!) Det er gjennom felleskap – i 

TEAM – vi blir gode og når våre mål!  

Ellers innrømmet hun at hun elsker å leke seg med bokstaver. I sin presentasjon var det bokstaven K 

som hadde fått sin spesielle plass! I tur og orden omtalte hun følgende Rotary-relevante verdier: 

- Kameratskap 

- Kapital 

- Kunnskap 

- Kompetanseheving 

- Kommunikasjon 

- Kreativitet 

- Klar strategi 

  



Distriktets hovedmål for 2020-2021 er: 

1. Øke medlemstallet og samtidig ta godt vare på de medlemmene vi har 

2. Øke innbetalingen til TRF (med 20% er antydet som et godt mål) 

3. 1 utviklingsstudent i hvert område fra høsten 2021 (8 studenter, hvorav 4 allerede er på 

plass, de som ikke fikk reist i år grunnet Korona) 

 

Avslutningsvis introduserte hun en variant av 4-spørsmålsprøven, 

se bildet ved siden av! 

(I parentes bemerket: Vi i styret tente på denne ideen, en ølkjøler 

som i alle fall antyder den atskillig mer seriøse prøven. Vi er 

allerede i prosess for å se om kjøleren kan la seg framskaffe på et 

eller annet vis!) 

 

 

 

 

 

  

Loddtrekning! Klubbsekretær Håvard har klargjort og Distriktsguvernør Ine trekker vinneren.  

«And the winner is . . . #39!» 

 

Alternativ 4-spørsmålprøve! 



Kunstutlodningen vår alene innbrakte kr. 2700,- til End Polio Now. En stor takk til alle som har 

bidratt! 

Håvard hadde organisert lotteriet og loddene var i stigende rekkefølge etter når loddene ble kjøpt. 

Guvernør Ine fikk trekke vinnerloddet som en avslutning på lotteriet.  

Vinnerloddet var #39, og den heldige vinneren ble Arild Heie. 

Vi gratulerer! 

Fra Egil Syversen fikk vi (nok en gang!) tilbud på et av 

hans selvkomponerte septre til overrekkelse til 

guvernøren. Styret grep tilbudet begjærlig! Septeret 

ble overrakt sammen med en liten tale hvor Ine ble 

takket for at hun hadde tatt seg turen midt i en 

koronatid og hvor det ble poengtert at et septer, 

som normalt viser kongelig byrd, i denne 

sammenhengen er å oppfatte som en 

hedersbevisning og et tegn på hennes 

Guvernørstand og -status! Dette avstedkom mye 

humor! 

Under en enkel bespisning etter orienteringene gikk 

praten livlig både omkring temaer fra 

orienteringene, og om mye annet. Ine ga uttrykk for 

at hun var oppriktig lei seg for at det ikke ble 

lutefiskaften på henne i år. Bernt har allerede 

forsikret henne om at både hun og ektemannen Ove 

vil være å finne på invitasjonslisten neste år! 

I sum kan vi slå fast at vi fikk presentert klubben vår på en meget god måte! 

 

Referent: Bernt 

Foto: Jan A. 

Kærringa med staven! 


