Julebrev 2021.

Kjære rotaryvenner!
Nå går det mot vår andre jul med restriksjoner tilknyttet corona pandemien. Det nye
«omikron viruset» er svært smittsomt og det er allerede registrert 50.000 smittede
personer, på 14 dager – her i Norge. Skrekk og gru, det sier litt om alvoret i situasjonen.
I klubb sammenheng har vi vært relativt heldige hittil i dette rotaryåret. Vi startet med
fysiske klubbmøter i august, og det var fint å møte dere og prate sammen igjen. Pga
klubbens økonomi hadde vi lagt opp til noen fysiske klubbmøter og noen nettmøter. Men
det var et sterkt ønske fra dere – klubbmedlemmene – om fysiske møter. Siden klubben vår
ble tilkjent lotto-midler, medførte det at vi kunne bruke av innbetalt kontingent, til å
finansiere lokaler, for fysiske klubbmøter.
Programkomiteen har utført mye arbeid for å få på plass et godt program, så tusen takk til
dere.
Intercitymøte og klubbens 40-års jubileum.
I Rotary sammenheng står «End Polio Now» (EPN), sterkt. Det ble derfor, også i år, avholdt
et Intercitymøte, tilknyttet Poliodagen og FN-dagen, det var det syvende Intercitymøtet, som
vår klubb avholdte. Vårt eget klubbmedlem, PDG Bjørg, som også i Distriktet er «Polio Plus
Advocacy Advisor» hadde ansvaret for Intercitymøtet og hun fikk tak i dyktige
foredragsholdere, Professor i medisin, dr. Anne Spurkland UiO og Byrådsleder Raymond
Johansen. Det ble et svært vellykket Intercitymøte med over 50 deltakere. Til kaffen hadde
vi en nydelig marsipankake som var dekorert med Groruddalen Rotary Klubb 40-år. Dette
med bakgrunn i at det den 4. mai i år, var 40 år siden klubben ble stiftet. Pga nedstengingen
tilknyttet pandemien var det ikke mulig å markere dette jubileet før ferien. Kjartan har satt
sammen en «40-års kavalkade» av bilder gjennom disse 40 årene. Denne fikk vi vist på
klubbmøtet 30. november til stor glede for de fremmøtte. Så tusen takk til både Bjørg og
Kjartan.
På klubbens «lutefiskaften» ble det mottatt gaver tilknyttet 40-års jubileet, vi takker
følgende:
Oslo Nord Rotary Klubb, som overrakte et gavebrev, som viste overføring av kr.2.000 til
EPN.
Grorud Rotary Klubb, for overrekkelse av en stor konfekteske, som vi åpnet på klubbmøtet
30. november.
Groruddalen Rotary Klubb og Oslo Nord Rotary Klubb.
Det har også i høst vært avholdt møter med representantene fra ONRK tilknyttet spørsmålet
om en sammenslåing av våre to klubber. Dette spørsmålet har allerede vært diskutert på to

klubbmøter, både 30. november og 7. desember. I tillegg har styret avholdt styremøte den
30. november og kommet med sine anbefalinger. Dette styrereferatet er oversendt til alle
klubbmedlemmene. På det siste klubbmøtet ble det vedtatt å innkalle til et ekstraordinært
årsmøte den 11. januar med 14 dagers varsel.
Erling.
Vårt kjære klubbmedlem, Erling, døde den 2. desember. Erling var en av klubbens
chartermedlemmer og han var svært godt likt. Han var raus, inkluderende, hjelpsom og
hadde alltid et smil på lur. Han «så» den enkelte og pratet med alle. Han var med på mange
av turene til Riga, så det er også mottatt kondolanse hilsen derifra. Jeg vil takke Kjell Olav
som har koordinert dette og videresendt til Erlings familie.
Styret.
Jeg vil takke mine styre-medhjelpere, spesielt regnskapsansvarlig som har et godt grep på
klubbens økonomi og oppfølging av denne. Uten styre-medhjelpernes bistand og råd hadde
det vært vanskelig å komme inn i «klubbens styre og stell», så tusen takk til dere alle.
Takk til alle klubbmedlemmene.
Jeg vil også benytte anledningen til å takke hver enkelt av dere, for hva dere alle betyr for
klubben vår, for fellesskapet, for nyttige innspill og for den kunnskap og de holdninger dere
alle representerer. Dette betyr mye for klubben og jeg håper at dere alle vil bidra i det
videre samarbeidet neste år.
Nye pandemibegrensninger.
På grunn av regjeringens nye pandemibegrensninger og det smittsomme «omikron-viruset»,
så er det vedtatt å avlyse klubbens julemøte den 14. desember. I henhold til regjerings
informasjon gjelder pandemi begrensningene i 4 uker, det vil si frem til 6. januar 2022. Vi
følger med og vil informere dere om hva som skjer tilknyttet klubben vår og klubbmøtene
etter nyttår.
Vi har forståelse for at det har vært mye sykdom i høst, men ser frem mot et nytt år med
blanke ark for oss alle og velkommen på nye klubbmøter.
Jeg ønsker dere alle og deres familier
EN GOD OG FREDFULL JUL OG ET RIKTIG GODT NYTTÅR.
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