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Kjære Rotaryvenner!

Margit Bjugstad
Guvernør D2305:


I mai feirer vi frihet
og fred

Mai inneholder for oss nordmenn to merkedager som har med
frigjøring og fred å gjøre: 17. mai, Grunnlovsdagen i 1814, og 8. mai
1945, frigjøringsdagen etter okkupasjonen under 2. verdenskrig. I
hverdagens kjas og mas er det lett å glemme at vi i Norge er så heldige
å kunne leve i fred og frihet. Derfor er også 17. mai så viktig. Vi
bevisstgjøres og minnes om at det ikke er en selvfølge! Over hele
landet går skoleelever i tog. Vi feirer vår frihet og selvstendighet. Med
flagg, bunad, korpsmusikk og naturen i sin beste skrud, er dette
landets gladeste dag. Barn, unge og eldre feirer sammen! Og, ikke
minst, - vi feirer sammen i det offentlige rom.
Frigjøring og feiring av 17. mai bringer tankene over på årets
Rotarytema. Det passer derfor å sitere fra RI-president Tanakas
månedsbrev for mai:



RIP Tanakas ord
for mai – om fred



Rotary forandrer
liv! Oppdatering av
prosjekt – info



Mai – måneden for
venner og
kameratskap



Lovrådet i Rotary’s
møte i april i år

RIP Tanakas månedsbrev for mai:
”Vi hører ordet fred hver dag, men de fleste av oss bruker lite tid på
å tenke på hva fred egentlig er. På sitt enkleste nivå, kan vi definere
fred ut fra hva det ikke er: krig, vold og frykt. Det betyr at du ikke
er i fare for å sulte, bli forfulgt eller leve i fattigdom.
Men vi kan også definere fred ut fra hva det er ; talefrihet,
meningsfrihet og valgfrihet, og muligheten for selvbestemmelse.
Fred kan bety sikkerhet, tillit til framtida, et liv og et hjem i et
stabilt samfunn. På et mer abstrakt nivå, kan fred bety en følelse av
lykke, av indre sinnsro.
Uansett, Rotary kan hjelpe til med å oppnå fred. Rotary hjelper oss
til å møte andres basale behov, å skaffe helse og omsorg, hygiene,
mat og utdanning, når og hvor det er størst behov. Rotary stiller også
indre behov som vennskap, tilhørighet og omsorg. Og – Rotary hjelper
oss til å bygge fred i den mest tradisjonelle forstand; ved å redusere
årsakene til konflikt. Rotary bygger broer av vennskap og toleranse
mellom folk og nasjoner. Dette bidrar til gjensidig forståelse.”
Du kan lese mer om Tanakas budskap her:

http://www.rotary.org/en/AboutUs/RotaryLeadership/RIPresident/Pages/Messages.aspx
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RI president i 2011-12 Kalyan Banerjee sa under sin tale til Convention i Bangkok følgende:
”Det er sant det som sies i munnhellet - Den som redder ett liv, redder hele verden -. Og jeg
vil legge til, - de som rekker ut en hånd og rører ved ett liv, de som gir av seg selv for å
gjøre ett liv tryggere, friskere, lykkeligere, mer håpefullt – de forandrer verden”.
I januar 2013 fikk vi vite hva den kommende RI-presidenten, Ron Burton, har valgt som tema
for Rotaryåret 2013-14: ”Engage Rotary - change lives”, som jeg velger å oversette til
”Engasjer (deg i) Rotary, bidra til å forandre liv”. Vi opplever m.a.o. et felles budskap fra tre
RI-ledere; - gjennom Rotary kan vi bidra til fred, redde liv og endre folks liv til det bedre.
Folk som ikke har det så godt som vi har det i Norge, folk som ikke har så mye å feire.
Prosjektoppdatering – Sierra Leone og Armenia
Ett av Guvernørens hovedmål for D 2305 i Rotaryåret 2012-13 er større fokus på
prosjekter, lokale og internasjonale. Derfor ble også prosjekter gitt særlig oppmerksomhet
under Distriktskonferansen 2012, i form av ”Vennskapets hus”. Mange prosjekter er satt i
gang eller ført videre i dette Rotaryåret, noe som jeg er veldig glad for!
I denne omgangen vil jeg gratulere med resultater som er oppnådd i to store, internasjonale
samarbeidsprosjekter i vårt distrikt; ett i Sierra Leone og ett i Armenia. TRF-ansvarlig i D
2305, John Stennes, har fulgt prosjektene på nært hold, og rapporterer om stor aktivitet i
begge.
”Education changes lives”, mottoet for ”The David School” i Sierra Leone
Volda Rotaryklubb har hatt Ramsey RC i England som vennskapsklubb i 40 år. Ramsey RC er
klubben til David Wallwork, grunnleggeren av ”The David School” i Sierra Leone, - ett av de
fattigste landene i verden. The David School har i dag 300 elever. Volda RK har støttet
skolen allerede fra etableringen i 2008. I løpet av årene har flere rotarianere vært på besøk
ved skolen, og sett resultater av klubbens innsats med egne øyne. Volda RK har bl.a. tatt på
seg ansvaret for elektrifisering av skolen. Prosjektet ”Solenergi på The David School” ble
fullført i desember 2012. Gjennomføringa var vellykket på alle måter.
Volda RK’s engasjement har etter hvert utviklet seg til et samarbeidsprosjekt mellom de 9
klubbene Volda, Ørsta, Hareid, Herøy, Ulstein, Stranda, Sykkylven, Giske og Stryn. I tillegg
har Inner Wheel Volda sluttet seg til. Med så
mange støttespillere, får prosjektet ”muskler”
og oppnår dermed gode, synlige og varige
resultater.
I slutten av april, overleverte klubbene 150.000
innsamlede kroner til ”The David School” til David
Wallwork personlig, grunnleggeren av skolen, som
var til stede på et Inter-Citymøte i Volda.
Skolen skal utvide dagens 8 klasserom med 3 nye, så pengene kommer godt med!
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Les mer om prosjektene og skolen på flg. linker:
http://volda.rotary.no/?pageid=142, http://www.volda.rotary.no/index.php?pageid=162, og
http://www.thedavidschool.co.uk/

Armenia – rent drikkevann, og bedre sanitærforhold
Rotaryklubbene Hamar vest, Moelv og Yerevan Rotary Club of Armenia har tatt tak i og sørger
for rent vann til 120 skolebarn fra 6 til 18 år og 40 % av
landsbyen Tatev sine innbyggere. De har gått sammen om et
Matching Grant-prosjekt som primært skal sikre skolebarna i
landsbyen Tatev på grensen mot Nagorno Karabach og Iran
friskt drikkevann, og bidra til bedre sanitære forhold og
positiv påvirkning av helsa til barn i en sårbar alder. De
samme mulighetene vil på grunn av dette tiltaket komme ca
400 av landsbyens 1000 innbyggere til gode med overkommelige kostnader.
Fra prosjektleder Odd Jarle Hagen fra Hamar Vest, rapporteres det at Armenia er i full gang
med prosjektet der nede. Gravearbeidet er godt i gang, og til sommeren er dette planlagt
ferdig. (bildet) Det er et imponerende arbeid som er lagt ned for å få prosjektet opp og stå.
En gruppe reiser nedover i september for egen regning for å besøke Armenia og se ved selvsyn
det som er blitt gjort. Odd Jarle og John har også vært på besøk i området.
Felles for de to prosjektene er at de er tuftet på samarbeid mellom klubber. Gjennom
samarbeid kan vi ta på oss oppgaver vi ikke som enkeltklubber kan makte. De nye reglene for
TRF tilsier også mer samarbeid mellom klubber enn tidligere. Under året har jeg sett mange
gode resultater fra klubber som har gått sammen. Dette er viktig for Rotary’s framtid – for
vår framtid! Jeg håper derfor at samarbeidet mellom klubbene i distriktet vil fortsette å
utvikle seg. Det er her som ellers, vi oppnår mer sammen enn alene! Begge prosjektene ligger
også innenfor Rotarys 6 fokusområder.
Mai, Rotary-måneden for venner og kameratskap,
på alle nivåer; klubb, distrikt, nasjonalt og internasjonalt. Personlig har jeg fått mange nye
venner gjennom å være medlem av en Rotaryklubb. Venner som jeg ellers ikke hadde visst
eksisterte. Venner som kommer fra andre yrker og er forskjellige fra meg! Det gir utvidet
perspektiv på både mennesker og lokalsamfunn! Kameratskapet var viktig helt fra starten av
Rotary.
Året som guvernør har også gitt meg anledning til å bli kjent med mennesker jeg ellers aldri
ville møtt, - i klubber, på distriktsnivå og internasjonalt. Mennesker som jeg har lært å sette
stor pris på, og som jeg gjerne vil opprettholde kontakten med. Som rotarianere har vi et
felles ståsted, noen grunnverdier, som gjør det lettere å bli kjent med hverandre i løpet av
kort tid. Det er litt som været, - vi har alltid noe å snakke om når vi møtes!
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Mange klubber har gode tradisjoner for å holde kameratskapet i klubben i hevd. Det er
mange måter å gjøre det på. Under klubbesøkene fikk jeg gleden av å delta på flere sosiale
arrangementer i klubbene, og stemningen var upåklagelig! Utvikling av kameratskap krever
mer enn at vi sitter sammen en time og lytter til et foredrag.
I Norge har dugnaden vært et viktig redskap for bygging av fellesskap og kameratskap.
I Rotary er også dugnaden sentral, bl.a. som forutsetning for prosjektene. Det å jobbe for
felles mål og oppnå resultater sammen styrker kameratskapet.

Lovrådet – ”The Council of Legislation” - COOL
The Council on Legislation, Rotary’s lovgivende organ, møter hvert 3. år, for å vurdere
endringer i den policy som styrer Rotary International og
medlemsklubbene. Representanter fra Rotary’s 532
distrikter møttes i Chicago 21.- 26. april i år. Under uken
behandlet Lovrådet mer enn 170 lovforslag og resolu sjoner, foreslått av Rotaryklubber, distrikter eller RI’s
Board of Directors. PDG Anders Huuse er D 2305’s
representant i Lovrådet, og deltok på møtet. I flg. Anders
vil de 6 norske COL representantene samordne en rapport som vil bli klar i løpet av juni.
Inntil denne rapporten foreligger, kan det her nevnes at kontingenten til RI ble besluttet
økt til 54 USD for 2014-15, 55 USD for 2015-16 og 56 USD for 2016-17. Den nye, 5. Aveny,
som før het ”New Generations”, skal heretter hete ”Youth Service”.
Anders Huuse har gjennom flere år ivret for å få endret COL til et mer handlekraftig organ
som tør å stå fram med de virkelig store sakene, og som kan engasjere yngre medlemmer.
Han har også gått inn for å redusere antall medlemmer i Lovrådet. Han er derfor skuffet
over at et forslag om å utrede en ny struktur med valg av 8 representanter fra hver av RI’s
34 soner ble trukket. En utvikling over tid mot færre deltakere og hyppigere møter, og
kanskje til lavere kostnad, ville vært ønskelig for en organisasjon i en verden som er i rask
utvikling. Anders har hatt og har distriktsledelsens fulle støtte i disse sakene.
Stor takk til Anders for det arbeidet han utretter for D 2305 som vår representant i
Lovrådet! Som DG mottok jeg et omfangsrikt dokument med forslag (379 sider), og flere
CD-er fra RI. Jeg vet derfor at det har vært en stor jobb å sette seg inn i alt, og vurdere
de enkelte forslag. For distriktet er det viktig å ha en representant som evner å tenke nytt,
har mot til å fremme tankene, og som samarbeider med distriktets ledelse.
På hjemmesidene til RI og NORFO kan dere lese mer om Lovrådets beslutninger:
http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/130430_news_councilwrap.aspx
http://www.rotary.no/innhold/366/news-details/nyheter/newsitemid/498/lovradet-2013-ichicago
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Hurra! Alle klubbene har betalt RI-kontingenten for 2. halvår!
Etter siste sjekk i slutten av april, ser jeg at alle klubbene nå har gjort opp sine halvårlige forpliktelser overfor RI. Dermed vil klubbene i D 2305 kunne starte et nytt
Rotaryår som medlemmer av RI!
Hurra! Innrapportering til distriktet blir bedre!
Distriktssekretæren melder - til min store glede - at innrapporteringen av fremmøte og
medlemsutvikling fra klubbene er blitt bedre. Jeg håper dette fortsetter! Det har bl.a.
betydning for RI-avgiften og kontingenten til Distriktet, og dermed økonomien i klubben.
Med et Hurra for 17. mai i tillegg, blir det et trefoldig hurra som avslutning på dette
maibrevet!

God 17. mai, og lykke til med innspurten av Rotaryåret!

Hilsen
DG Margit
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