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 Guvernørens månedsbrev  
   nr. 12, juni 2013 
 

 

Kjære Rotaryvenner! 

 

Det er blitt juni, og ”Atter en gang skal syrinene gi deg et tegn når 

de står tunge og dufter av juni og regn”, som Inger Hagerup så 

treffende sier. 

 

Tid for oppsummering 

Ett år går veldig fort, særlig når vi ser oss tilbake! Rotaryåret 2012 -

13 har ikke vært noe unntak i så måte. Vi er kommet til årets siste 

måned, og det er tid for oppsummering og avslutning i klubbene og i 

distriktet. 

 

For meg, som har fått lov å tjene D 2305 som guvernør i dette Rotary-

året, har det vært et uforglemmelig år! Det vil ennå ta noe tid å 

fordøye alle inntrykkene jeg sitter igjen med. Det har vært et travelt 

og arbeidsintensivt år i et ganske nytt distrikt, underveis til å finne sin 

form, og med mange klubber og store avstander. Samtidig har det gitt 

meg en kunnskap om og en opplevelse av Rotary som organisasjon som 

gjør at jeg er blitt en enda mer engasjert rotarianer enn jeg var før. 

 

Klubbesøkene 

Klubbesøkene i høst var en fantastisk reise; bokstavelig og overført! 

Reisen som sådan ga meg ”et Norge i miniatyr” gjennom opplevelsen av 

forskjellig natur og ulikt livsgrunnlag. Også været; fra storm til stille 

og sol til regn, bød på nye opplevelser og utfordringer.  

 

Det er med stor ydmykhet og respekt jeg igjen takker dere alle for den 

gode mottakelsen jeg fikk i klubbene, og for at dere lot meg få innblikk i 

alt det gode arbeidet som gjøres! Det ga meg motivasjon til å yte mitt 

beste i rollen som guvernør i løpet av året! Dere har gjort meg stolt av å 

få være D 2305’s representant i ulike Rotaryfora. 

 

Det å ha nær kontakt med grunnplanet og forståelse for det som rører 

seg i organisasjonen er viktig for å kunne fungere som leder. Slik er det 

også i Rotary. Samtidig er det viktig for klubbene å få innblikk i hva som 

rører seg i Distriktet. Å skape denne gjensidige forståelsen er noe av 

det viktigste med klubbesøkene, slik jeg ser det. Så er det også slik at 
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når vi møtes, blir vi kjent og det blir lettere å ta kontakt i etterkant. 

 

Klubbene i D 2305 er svært forskjellige. Hver klubb har sin egen ”personlighet”, og sine 

tradisjoner og måter å gjøre ting på. Slik skal det også være. Samtidig er det en en ”rød tråd” 

som skal gå igjen hos alle, - Rotary’s motto ”å gagne andre” og Rotarys grunnleggende verdier. 

Slik går fellesskapet om Rotary side om side med kameratskapet i klubben. Vi har et motto som 

forplikter! Så er det mange måter å gagne andre på. Vi kan gjøre det i stort og i smått, lokalt og 

internasjonalt. 

 

Å gagne andre i praksis 

I Rotaryåret 2012-13 har jeg satt fokus på prosjekter, blant annet synliggjort gjennom 

”Vennskapets hus” på Distriktskonferansen. Jeg er derfor svært glad for å registrere 

alle de gode prosjektene som nå drives fram i klubbene, både lokale og internasjonale. 

Noen har vært omtalt i tidligere månedsbrev, men det er mange flere som fortjener 

oppmerksomhet. Jeg vil derfor rette en varm takk til alle klubbene for den uegennyttige 

innsatsen dere har gjort for andre gjennom ulike prosjekter og tiltak gjennom året!  

Nominasjon av guvernør for Rotaryåret 2015-16                                                      

I mail av 18.05.13 sendte Nominasjonskomiteen i D 2305, v/leder IPDG Einar Driveklepp, ut sitt 

     forslag til nominasjon av guvernør for Rotaryåret 2015-16 til 

     klubbene, med frist for tilbakemelding 1. juni. Komiteen har 

     ikke mottatt noen merknader til vårt forslag, og Odd Jarle 

     Hagen fra Hamar Vest RK er dermed nominert til guvernør i 

     D 2305 for 2015-16. Melding om nominasjonen er oversendt 

     RI’s Europa/Afrika- kontor . Det formelle valget skjer under 

     Convention i Sydney i 2014. På bildet til venstre ser vi Odd 

     Jarle i samtale med President Eva i Aalesund RK under PETS i 

Ålesund i mars i år. Vi gratulerer Odd Jarle med nominasjonen, og ønsker han lykke til med 

forberedelsene og med året som guvernør i 2015-16! 

”Peace through Service.”                                                                                                        
Rotaryårets gjennomgangs-tema ”Fred gjennom innsats” har vært et tema jeg, og forhåpent-

ligvis også dere, har vært og er stolt av å forfekte i ulike sammenhenger, både innenfor og 

utenfor Rotary. Jeg er også stolt av å kunne snakke om alt det gode arbeidet som Rotary har 

utrettet og fremdeles utretter på dette området. Ikke minst har forbindelsen mellom FN og 

Rotary imponert mange, også våre egne medlemmer.  

Selv om dette Rotaryårets tema snart bytter plass med ”Engage Rotary-change lives”, betyr 

ikke dette at vi forlater temaet fred. Fred og frihet forandrer folks liv, og Rotarys freds -

programmer lever videre. 
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”Peace Begins with You” - Fred begynner med deg!                                                                     

Vår RI-president Tanaka har etablert begrepet ”Rotary Peace Forums”, - Rotaryseminarer 

med fred som tema - og har gjennom året stått for 3 ”Peace Forums”, ett i Berlin, ett i 

Honolulu og det siste i Hiroshima. Tanaka valgte de tre stedene fordi de var berørte av 

hendelser under andre verdenskrig, og nå representer ”en helende kraft” mht. målet om varig 

      fred mellom nasjoner.  

      RI President Sakuji Tanaka deltok sammen med  

      andre Rotary-ledere i kranspåleggelsen i Hiroshima 

      Memorial Park under det tredje Rotary Global Peace 

      Forum i Japan. Deltakerne her sluttet seg til en 

      erklæring, “Peace Begins With You.”          

Selve erklæringen kan dere lese på flg. link: 

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/peace_declaration_hiroshima_en.pdf 

Takk til dere alle!                                                                             

Siden dette er det siste månedsbrevet fra meg, vil jeg benytte anledningen til å takke alle 

medlemmene i D 2305 for innsatsen i og for Rotary i 2012-13!  

En særlig takk til dere presidenter og klubbtillitvalgte som har stilt mye av deres fritid til 

rådighet for Rotary og klubben dette året! Jeg vil også benytte anledningen til å takke dere 

for samarbeidet! Takk for alle gode personlige møter, for råd og innspill og for alle 

tilbakemeldinger gjennom e-poster og telefoner! Takk for at jeg fikk lov å lære dere å kjenne! 

Dere vil bli husket og fortsatt være mine rotaryvenner!                                                                                

Så vil jeg også rette en varm takk til alle i Distriktsrådet og Distriktsadministrasjonen som 

har bistått - hver på sine ansvarsområder - på en god og samvittighetsfull måte! Takk for 

innsatsen og for den hjelp og støtte dere har gitt gjennom året, både overfor guvernøren og 

klubbene! 

Jeg vil avslutte dette siste månedsbrevet med å sitere RIP Tanaka:                                                                                                                                            

“When we serve in the right ways, and for the right reasons, we bring people together, in 

peace and in harmony. How could it be otherwise?” 

Lykke til videre i livet og i Rotary!      

Beste hilsen        

DG Margit 

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/peace_declaration_hiroshima_en.pdf

