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Det har vært en flott reise å få være distriktsguvernør for D-

2305. Jeg lært mye om Rotary sin organisasjon, både om dis-

trikt 2305, nasjonalt og internasjonalt. Jeg har lært mye om 

rotary sitt flotte arbeide på mange plan innenfor de 6 fokusom-

råder, og har etter hvert blitt utrolig stolt og ærbødig overfor det 

å være medlem i en slik organisasjon. Jeg har fått møtt mange 

utrolig flotte rotaryanere og sett mye flott rotaryarbeid i klubbe-

ne.  

Som distriktsguvernør ser jeg likevel at vi som organisasjon 

har utfordringer – utfordringer vi bør gripe fatt på hvis vi skal 

utvikle vår organisasjon inn i fremtiden.  

 

Som forsidebildet viser, tror jeg på det å gjøre 

Rotary synlig og det å gjøre en innsats ute i lokal-

samfunnet. Skal vi klare å bygge oss som organi-

sasjon må vi la omgivelsene få se oss og oppda-

ge hva vi står for. Ved siden av å være synlige i 

media, både ordinære medier som avis og websi-

der, må vi også bruk de sosiale medier 

Jeg har nedenfor tatt igjen noen av de tema og utfordringer jeg har 

tatt opp i tidligere månedsbrev – de er fortsatt aktuelle å gripe fatt i 

for det kommende år. 

 

 

 

I denne artikkelen har jeg beskrevet en del verktøy og hjelpemiddel som 

rotary har utviklet, for å bistå og hjelpe klubbene i sin utvikling. Mange klub-

ber opplever stagnasjon og manglende rekruttering. De ser utviklingen, 

men klarer ikke helt å gripe fatt i dette. Rotary har da mange verktøy og 

opplegg for hvordan en kan gjøre tiltak, og klubbene har her de verktøy 

som kan gi innspill til klubbene hvordan gripe fatt i situasjonen  

 

 

 

I denne artikkelen har jeg satt fokus på at vi kanskje trenger et «spark bak» 

og må skape en grunnleggende endring i driften av klubbene. Jeg mener at 

vi nå, i stor grad er preget av en samfunnsånd der vi har flyttet oss fra en 

sterk dugnadsånd og sterkt fellesskap, til en mer individuell holdning og vil 

ha mer tilbake enn en yter. Dette preger i stor grad driften av klubbene. Vi 

er generelt for lite engasjerte i rotaryklubbene og vi medlemmer gjør ikke de 

rette grepene og yter nok innsats til å gjøre klubbene våre så attraktive at vi 

får pågang av personer som vil være med. 

 

 

 

I frustrasjonen over å ikke klare å rekruttere unge inn i rotaryklubbene, har 

vi laget oss den overbevisning om at dette ikke er mulig. Rotarklubbene 

klarer kun å rekruttere blant godt voksne, de mellom 50-60 år. La det være 

sagt. 50-60 åringer i klubbene er kjempeflott og det er de som utgjør kjer-

nen i klubbene, gjerne de som er eldre enn dette også. Men klubbene had-

de fått en ny dimensjon og verdi for oss alle, hvis vi også hadde hatt yngre 

medlemmer, og da har jeg i denne artikkelen fokusert på hvordan vi kan 

gjøre oss attraktive som klubber. Vi må klare å gi de unge et tilbud som er 

attraktivt for dem og kanskje gjøre det interne liv i klubben annerledes? Les 

mer og bli inspirert. 

 

 

 

I denne artikkelen har jeg satt fokus på polio og Rotary sitt arbeid for å be-

kjempe og utrydde dette. Vi har nå i mange år trodd at vi skulle være ved 

ende i dette arbeidet og prosjektet. Men krigssituasjoner rundt omkring i 

verden gjør at det ikke er lett å komme til med vaksinasjon. Men det viser 

også at vi klubber fortsatt bør prioritere å gi til dette viktige arbeidet og stå 

løpet for å fjerne helt denne sykdommen. 

 

 

 

 

I forrige månedsbrev satte jeg fokus på innbetalingene til Rotary Foundation 

og hvordan pengene blir brukt og forvaltet, og hvordan prosjekt blir fremmet 

og utvikllet i et bærekraftig perspektiv. Spørsmål omkring Rotary Founda-

tion og innbetaling til TRF er spørsmål som kommer igjen og igjen fra rota-

rymedlemmer—ofte fordi de ikke er kjent med hvordan innsamlede beløp 

blir forvaltet og styrt, og hvordan dette gir mulighet for å kunne gjøre et 

humanitært arbeid innenfor de 6 fokusområder som Rotary har valgt. Jeg 

håper at medlemmer i klubbene tilegner seg denne informasjonen og  for-

midler denne ved spørsmål omkring «rotaryfondet» og når vi ber om bidrag 

til TRF. Bidraget fra klubbmedlemmene er nå vel  30 US Dollar pr medlem. 

Vi bør ha en målsetting på 100 US Dollar. Dette hadde vi klart hvis hvert 

enklelt medlem bidro med 100 kr pr mnd. 

        TAKK FOR ET SPENNENDE OG                     

           INTERESSANT ÅR 



 
 
 
 
 

Presidenter—har Dere alt klart til 
kommende rotaryår? 

 
Jeg illustrerer min overskrift og spørsmål med bilder av DGN Arvid Blind-
heim og innkommende distriktstrener Kari Løken, som nå har starter 
planleggingen av neste års PETS og styreseminarer.  
 
Jeg hører at det i mange klubber nå er arrangement med seremonielt 
skifte av presidentvervet. Jeg håper at innkommende presidenter, sam-
men med sine styrer, har gjort unna planleggingen for det som skal skje 
kommende rotaryår, at komiteer er på plass og program for høsten i en 
viss grad er på plass. En god start på rotaryåret betyr mye for en nyvalgt 
president. 
 
Som nyvalgt president vil det være viktig å også viktig å planlegge for det 
som skal skje rotaryåret 18/19 og forberede ny innkommende president 
og styrer på det som da skal skje. Datoer for PETS og styreseminarer i 
2018 er lagt ut på kalenderen til distriktet, se distriktet sine websider. 
 
Har klubbene planer for ungdomsutveksling, vil det være viktig å mar-
kedsføre dette i ungdomsskolen tidlig på høsten. Fristen for student til 
søknad til ungdomsutveksling er 1. oktober og det er mye som skal være 
avklart før dette tidspunktet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lykke til i det kommende rotaryåret ! 
 
1. juli skal det være guvernørskifte, både formelt og seremonielt. Jeg vil 
benytte anledningen til å ønske Wictor Sandvold lykke til med sitt arbeid i 
det kommende rotaryåret. Jeg vet det blir et travelt år, men også et hyg-
gelig, lærerikt og interessant år. Vi andre som sitter i ledergruppen i dis-
triktet vil bidra til å Wictor kan gjøre en flott jobb som distriktsguvernør. 
 
 

Sett av tid for distriktskonferansen 
2018  -  Øyer Quality hotel Hafjell 
 
På vegne av innkommende distriktsguvernør Wictor Sandvold og Ringe-
bu Rotaryklubb vil jeg oppmode om at klubbene i distriktet sender sine 
representanter til distriktskonferansen 22.-24. september 2018. Dette er 
klubbene sin viktigste møteplass for kunnskap og inspirasjon. 
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Oppvokst i Chattanooga, Tenn., lærte brødrene mine og jeg tidlig å 

jobbe hardt. Det var en lærdom vi fikk av vår far, som hadde kommet 

til USA alene, som en tenåring. Han ønsket at våre liv skulle bli bedre 

og lettere enn det hadde vært for ham. Han ønsket å gi oss den ut-

danningen og mulighetene han hadde savnet. Vi visste alltid at når 

han kom hjem klokka 8 om morgenen etter å ha jobbet nattskift på 

papirfabrikken, så gjorde han det for oss. 

 

Ved å se tilbake i mange ulike settinger ser jeg i min fars hardt arbeid 

ikke bare var et uttrykk for sin kjærlighet til oss, men det generelle 

ønsket om hver generasjon må ta vare på og løfte opp den neste. Og 

ser jeg tilbake på dette året i tjeneste for Rotary, jeg ser det ønske 

reflektert i hver av oss som har valgt å være en del av denne flotte 

organisasjonen. Det er naturlig for foreldrene å ønske å gjøre ting 

bedre for barna sine. Gjennom Rotary kan vi gjøre så mye mer: Vi 

kan gjøre ting bedre, ikke bare for våre egne barn, men for alle barn. 

Vi har muligheten til å ta vare på og løfte opp de som trenger oss 

mest - enten de er i vårt eget samfunn eller på den andre siden av 

verden. 

 

Når Judy og jeg har reist verden rundt for Rotary de siste to årene, 

har vi blitt påminnet igjen og igjen om hva som motiverer oss i Rota-

ry: det enkle ønske om å hjelpe, å gi en hjelpende hånd til de som 

trenger den. Enten det betyr å bygge opp en blodbank i Uganda, 

levere en røntgenmaskin til en landsby i Guatemala, eller ta vare på 

flyktninger i Libanon, gjør rotarianer det som trengs mest for de som 

har størst behov. De jobber hardt for samfunnene de bryr seg om, og 

hjelper folket i disse samfunnene til å skape seg et bedre liv. 

 

For meg er dette essensen av Rotary: et ønske om å være til hjelp og 

viljen til å jobbe for at andre skal få det godt. I Rotary må mottoet 

være, at når noen trenger hjelp og du har mulighet til å gi denne hjel-

pen, så snur du deg ikke bort. Du snur ikke ryggen til. Du sier, jeg er 

her for deg. Jeg skal gjøre alt jeg kan. Og jeg vet at hva jeg gjør, gjør 

jeg ikke alene - jeg gjør det med Rotary Serving Humanity. 

 
(Sakset fra http:// rotary.org og oversatt)         

 

 

 


