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Julebrev fra Presidenten 

 
Nå står julen for døren. November og januar er etter min mening de to mørkeste og lengste 
månedene i året. I desember er det ”mykje lys og mykje varme” og med så mye hyggelig som 
skjer at tiden flyr av gårde og plutselig er jula der. Det er der vi er nå. 
Vi har imidlertid lagt bak oss en turbulent høst. Borgerkrigen i Syria og IS sine brutale 
herjinger har ført til en av de største humanitære kriser vi har sett siden annen verdenskrig.  
12 millioner syrere er drevet på flukt, enten internt i landet eller til andre land, de aller fleste 
til nabolandene. Store deler av befolkningen er avhengig av humanitær støtte. Vi merker dette 
også i Norge. Vi må gi hjelp til de som har behov for det– de som ikke har et slikt behov må 
siles ut og returneres så snart som mulig. Dette stiller oss overfor store utfordringer. Dette 
klarer vi dersom vi alle bretter opp ermene og deltar. Som rotarymedlemmer kan vi delta på 
mange måter. Vi må bare ha et åpent sinn og vilje til å hjelpe. Dette er mennesker i stor nød. 
 
Groruddalen Rotary Klubb er 35 år i mai 2016, dagen før Kristi himmelfartsdag. For å feire 
det, samt også forhåpentligvis å tjene penger til klubben, har styret vedtatt at vi skal arrangere 
en konsert den 26. april 2016 i Stovner kirke. Magnolia Jazzband skal underholde. I den 
anledning er vi avhengige av alle medlemmers støtte og deltakelse. Det er opprettet et eget 
utvalg som driver dette arbeidet fremover. Vi vil alle få høre mer om dette fremover. Jeg 
synes dette er veldig spennende og håper at dette vil bli et vellykket arrangement. Det vil også 
være med å gjøre klubben vår bedre kjent i Oslo og Groruddalen. 
 
Styret har også oppnevnt et utvalg som skal lage et utkast til en treårig strategisk plan for 
Groruddalen Rotary Klubb. Det er meningen at utvalget skal legge frem et forslag før jul. 
Dette forslaget skal behandles i styret 27. januar og i klubben 16. februar neste år. Jeg håper 
det skal gi oss en god anledning til å diskutere hva vi skal prioritere å jobbe med fremover. 
Jeg håper det store flertallet av våre medlemmer ønsker å delta i den diskusjonen.  
 
Vi har nå lagt bak oss en fin høst med mange interessante foredrag. 1. september hadde vi 
besøk av den daværende ordfører i Oslo, Fabian Stang, som snakket om "Oslo – en by i 
endring; nye utfordringer og nye muligheter". Vi hadde invitert både region 1 og 2 i Rotary til 
dette InterCitymøtet. 75 personer deltok. Ellers hadde vi besøk av fylkesmannen i Vestfold; 
Erling Lae, som snakket om "Kommunereformen", journalist Halvor Tjønn snakket om 
”Makten i Russland – en historisk vandring frem mot den ukrainske krisen” og vi hadde besøk 
av Professor Jak. Jervell som snakket om "Diabetes i Norge". Dette var bare noen få 
smakebiter.  
Høstens program rommet foredragsholdere på et meget høyt nivå som vanligvis møter mye 
større forsamlinger. Meget interessante foredragsholdere. For vår del trakk det bare rundt 
halvparten av våre medlemmer til møtene. Det er et tankekors som må tas alvorlig opp til 
diskusjon på et passende tidspunkt.  
 
Et annet forhold som også må vies stor oppmerksomhet fremover er medlemsverving. For 
tiden har vi 34 medlemmer. Vi har et mål om å være ca 40 medlemmer. Det betyr at vi alle 
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må brette opp ermene og se oss rundt om det er noen i vår nærhet som kunne være potensielle 
medlemmer i Groruddalen Rotary Klubb. Det er jeg helt overbevist om at det er. 
 
Vi har også i løpet av dette halvåret sørget over å miste to gode venner og medlemmer; Rolf 
Erik Halvorsen og Per Haug. Per Haug skal begraves 18. desember klokken 12:00 fra 
Høybråten kirke. Begge var medlemmer med lang fartstid i Rotary. De kommer til å bli dypt 
savnet. 
 
Må jeg til slutt få ønske alle våre medlemmer med familie og nære venner en riktig God Jul 
og et fredfullt og Godt Nytt År. 
 
Med vennlig hilsen 

 
 
Eldri Langåker 
President 
Groruddalen Rotary Klubb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


