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Guvernørens månedsbrev nr. 12/2014 - 2015 
Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305!  

1. Rotary Fellowship er månedens tema. 

Hva er Rotary Fellowship? Kortversjonen er at det er å dele en felles interesse utover Rotary. 

Også bladet vårt, Rotary Norden, har hatt informative artikler om slike interessegrupper innen Rotary. 

Det andre Rotarytidsskriftet, "the rotarian", har i utgaven for mai måned 2015 en artikkel om MC 

rotarianere og deres reise i lag tvers over USA. Tilsvarende har vi tidligere kunnet lese om dykkende 

rotarianere,  flygende rotarianere, fallskjermhoppende rotarianere, golfspillende rotarianere..., ja det 

finnes knapt noen grenser for  hvilke tilleggsaktiviteter det er mulig å utøve i organiserte former 

innenfor Rotary.  Erfaringen viser at når man deler mer enn én interesse eller hobby med andre 

rotarianere, blir det interne båndet mellom medlemmene styrket.  

Nå er utvilsomt amerikanerne flinkere til å danne "fellowships" innen Rotary enn hva vi er i Norge. Men 

svenskene er mer aktive. Da Rosa og jeg besøkte Rotary distrikt 2410 i forbindelse med 

distriktskonferansen deres i oktober 2014, kom vi i samtale med et ektepar som begge kjørte MC, og 

som gjennom Rotarys MC-fellowship hadde skaffet seg et nettverk av gode venner over hele Europa.  De 

får husrom hos hverandre når de er på reise, og båndene innen Rotary styrkes.  

2. En oppsummering av Rotaryåret 2014 - 2015 

Dette er guvernørens siste ordinære månedsbrev, og det kan være på sin plass med en oppsummering 

av Rotaryåret. For guvernøren og hans ledsager har det vært et år utenom det vanlige. Det har vært en 

lærerik tid og en tid fylt med opplevelser vi begge vil ta med oss som minner - livet ut. 

De fleste vervene i Rotary er nå endret fra å ha en funksjonstid på bare ett år, til tre år. Guvernørens 

funksjonstid er fortsatt ett år, men i realiteten er også det et treårig, kanskje endatil fireårig  løp, om 

man regner med årene som DGN og som IPDG. Året som DGE er et travelt år, preget av kurs og 

opplæring.  

For Rosa og meg, begynte det allerede i året som DGN, med norsk GETS på Gardermoen i april. Denne 

første samlingen av de kommende norske distriktsguvernørene, var samordnet med Norfos vårmøte. 

Neste ledd i forberedelsen til guvernøråret, var GETS  og RI (Rotary Institute) for sone 15 og 16 (Norge 

tilhører sone 16), i St.Petersburg i Russland. Det var en god blanding av hardt arbeid, kulturelle 

opplevelser og sightseeing i byen.  Der fikk vi også for første gang møte RIPE Gary C.K. Huang og hans 

kone, Corinna.  Den neste store opplevelsen, var en uke på "Guvernørskolen" i San Diego.  

mailto:dge.2305@rotary.no
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Rosa foran "Blodkirken" i  St.Petersburg i september 2013. 

Avslutningsmiddagen på  i San Diego, 

januar 2014 

Siste dagen på "Home-stay". Lunsj på hotell Falls 
View i Canada med utsikt mot Niagarafossen. 



 ROTARY INTERNATIONAL 
 Distrikt 2305   

3 
 

Etter hjemkomsten fra USA, kom det travle dager med pre-PETS, PETS og AG-samling. Ikke minst skulle 
årets håndbok til klubbene være klar til utdeling til de innkommende presidentene på PETS.  Men det 
gikk på et vis, ikke minst takket være god hjelp fra resten av distriktsorganisasjonen! 

Så kom mandag 30. juni 2014. Heder og ære til Elverum Rotaryklubb, som hadde lagt opp til 
guvernørskifte i sammenheng med presidentskiftet i klubben.  Det gikk ikke helt etter planen. Verken 
presidentkjedet eller guvernørkjedet  fikk noen ny bærer den kvelden.  I stedet ble det formelle 
guverørskiftet foretatt på Gossen i forbindelse med Aukra Rotaryklubbs 40-årsjubiléum lørdag 23. 
august 2014.  Den dagen markerte samtidig starten på guvernørens besøksrunde til klubbene.  Her var 

det lagt opp til et relativt stramt 
program for å rekke å besøke 
alle klubbene før jul. En som 
mer enn noen annen fortjener 
heder og ære for at det gikk så 
bra, er distriktssekretær Ragnar 
Enger.  Uten hans kunnskaper 
om data og Excel, er det store 
muligheter for at guvernøren 
ville endt i kaos. 

Distriktskonferansen skulle også 
avvikles i løpet av høsten 2014. 
Det var en utfordring. Takk igjen 
til gode hjelpere som stod på til 
siste slutt og sikret at vi kom 
ned på bena.  

Fra venstre: DG Rotary distrikt 2410, Jan P. Jaldeland, RIPs representant, Albertine Perrre-Bulder, DG 
Rotary distrikt 2310, Bjørg Månum Andersson, DG Knut, ledsager Rosa og representanten for Inner 
Wheel, Kari Juel Rogne, Ørsta Inner Wheel Club. 

  

Fra venstre: Svein Eirik 
Jensen, DG D2290, DG 
Veena Gill D2250, DG 
Bjørg Månum 
Andersson D2310, DG 
Eiliv T. Moe D2275, 
Mrs. Corinna Huang, 
RIP Gary C.K. Huang, 
DG Jan Sverre Hansen 
D2260 og helt til høyre 
DG Knut Kvalvågnæs 
D2275. 
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Til samlingen i KS Arena, var det lagt opp til at hvert av de norske Rotarydistriktene skulle få presentere 
sitt beste prosjekt. I tillegg skulle de norske distriktene presentere et felles prosjekt. Vi har bare ett slikt 
prosjekt. Det er Rotary Handicamp som arrangeres på Haraldvangen i Hurdal hvert annet år.  

Når det gjelder  de enkelte distriktenes prosjekter, var det spesielt to som pekte seg ut. Det var Rotary 
distrikt 2275 som hadde et prosjekt i Etiopia innen brannkirurgi. Her var det mange sterke bilder! Som 
DG Eiliv T. Moe presiserte: "Vi kan kanskje ikke hjelpe så mange, men for de vi kan hjelpe, betyr hjelpen 
et helt annet liv." RIP Gary bad om å få denne presentasjonen oversendt til sitt kontor i Evanston for 
nærmere vurdering. Også et annet prosjekt ble funnet verdig til slik rapportering. Det var distrikt 2250s 
10.000 fødselsdager. Dette prosjektet tar mål av seg til å redusere spebarnsdødeligheten i verden. 
Dødeligheten er størst det første døgnet, og mye kan  gjøres med enkle midler. 

Rotary distrikt 2305 hadde flere mulige internasjonale hjelpeprosjekter som alle kunne fortjene å bli 
presentert for RIP Gary.  Etter en grundig vurdering, ble Armeniaprosjektene til Hamar Vest og 
samarbeidende Rotaryklubber valgt. Prosjektleder, DGE Odd Jarle Hagen, fikk æren av å presentere 
prosjektet, som dreier seg om vannforsyning og honningproduksjon i en landsby på grensen mot 
Azerbadjan. Vannforsyningsprosjektet er avsluttet med suksess. Honningproduksjonen startet i fjor, med 
40 bikuber og et kurs i birøkt for de lokale bøndene.  Den første honningen er produsert og solgt lokalt 
til gode priser. 

Det foregår fortsatt skyting over grensen mellom Armenia og Azerbadjan, selv om det formelt hersker 
en våpenhvilesituasjon. Åkerlandet er også tungt minelagt på begge sider av grensen. Her kan man ikke 
drive vanlig jordbruk. Men det er ingen som skyter på bier. De utløser heller ikke personellminer.  Dette 
er et prosjekt som gjør det mulig for de lokale innbyggerne å sikre seg en inntekt til livsopphold der de 
bor i dag.  Det ble presentert flere gode prosjekter, men  det vil føre for langt å gi detaljer om alle. 

 

 

 

RIP med ledsager, omgitt av de norske 
distriktsguvernørene  under mottakelsen i 
Oslo Rådhus mandag 3. november 2014.  

RIP Gary flankert av Oslos ordfører, Fabian 
Stang og RID Per Høyen fra Danmark. 
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Men tilbake til RIP Garys overraskende visitt: Som vi alt har erfart, så er det ikke alt som følger planen 
her i verden - spesielt ikke om planen er lagt i god tid før hendelsene skal finne sted. I vårt tilfelle ble de 
norske distriktsguvernørene og deres medarbeidere overrasket da vi tidlig i september mottok en 
melding fra RIs hovedkvarter i Evanston, som orienterte oss om at RI-president Gary C.K. Huang og hans 
kone Corinna, ønsket å besøke Norge mandag 3. november, som et ledd i en jorden rundt reise.  

Hadde vi fått vite om dette ønsket litt før, kunne vi planlagt for det. Nå måtte planene endres. Men det 
lot seg gjøre. Kollega i Rotary distrikt 2310, Bjørg Månum Andersson og hennes ledsager Terje fikk det 
travelt. Men de fikk det til! Til og med en audiens hos H.M. Kongen på Slottet, greide de å få til, H.M. 
Kongens stramme program til tross.   

Klubbesøkene i november og desember var preget av høstmørke og begynnende glatte veier. Men 
takket være dyktige og rutinerte AG'er, kom vi gjennom denne øvelsen også. Det er imponerende hva 
enkelte Rotaryklubber i distriktet vårt har fått til, og hvilket pågangsmot og vilje til å stå på, som finnes 
rundt omkring i klubbene! 

Jeg vil være forsiktig med å holde fram enkelte klubber, for både forutsetninger og geografi er meget 
forskjellige i vårt vidstrakte Rotarydistrikt.  Det er likevel ingen hemmelighet at flere av klubbene i 
distriktet imponerte meg stort.  Disse klubbenes engasjement er omtalt i tidligere månedsbrev. Vi skal 
likevel ikke lukke øynene for at enkelte klubber sliter med rekrutteringen. Men husk, det er lov til å be 
om hjelp! Distriktsledelsen er til for klubbene - ikke omvendt! Føler dere at verden butter i mot og det 
meste er tungt og vanskelig, så ta kontakt, så skal vi se hva vi kan gjøre i lag. Det meste er mulig, bare 
viljen er til stede! 

Nå er dette Rotaryåret til ende om en måneds tid. Jeg har lært mye. Noe både kunne og burde jeg gjort 
annerledes. Men en distriktsguvernør får bare én sjanse. Etter at man har gått av som DG og har levert 
fra seg kjedet til DGE, går man over i en ettårig fase som IPDG (Immideate Past District Governor). Det 
blir det fjerde året i det enkelte vil kalle "karriereløpet" som distriktsguvernør. I det året er man fortsatt 
med i distriktsledelsen, og man bidrar så godt man kan med å gi råd og dele sine erfaringer med den 
som har overtatt ledelsen av distriktet.  Samtidig skal man være litt forsiktig med å gi råd i ett og alt. 
Man er ikke lenger i posisjon.  Å vente med å gi råd til man blir spurt, kan være et godt utgangspunkt. 

Dette årets motto: "Light up Rotary", vil bli husket som et av de mest Østen-inspirerte slagord Rotary 
noen sinne har hatt.  Første juli er det historie. Men helt borte blir det ikke. I løpet av Rotaryåret som er 
gått, er det satt i gang så mange tiltak og prosjekter, både i vårt eget distrikt og i regi av Norfo, at årets 
motto ikke vil bli glemt så raskt. 
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"Light up Rotary" erstattes fra 1. juli med "Be a gift to 
the world".  Dette harmonerer godt med det som var 
hovedbudskapet mitt til klubbene under besøksrunden 
i fjor høst: "Gi av deg selv!" Vær med der det skjer! 

Bare husk bekymringsmeldingen fra TRF-komitéen 
over reduserte donasjoner.  Rotary trenger både 
penger og innsats for å få utrettet hva vi ønsker. 

 

3. Odal Rotaryklubb og Alvdal Rotaryklubb jubilerte lørdag 9. mai. 

Ser vi på side 4 i klubbhåndboka, finner vi at Alvdal Rotaryklubb har charterdato 1. februar 1965, og Odal 

Rotaryklubb har charterdato 8. mai 1965. At Alvdal Rotaryklubb valgte å utsette feiringen av sin 50-

årsdag til våren, er forståelig. Det kan være kaldt i Alvdal tidlig i februar! 

Denne beslutningen gjorde at vi hadde to klubber i Rotary distrikt 2305 som feiret sin 50-årsdag 

samtidig, lørdag 9. mai 2015. Siden distriktsguvernøren ikke kunne være to steder på en gang, ble 

utfordringen møtt med at IPDG Roy med frue stilte opp og representerte distriktet under 50-årsfeiringen 

av Alvdal Rotaryklubb. Kort etter mottok jeg en melding fra IPDG Roy, hvor han takket for tilliten. Han 

skrev blant annet følgende: 

"Hei Knut 
Takk for at Karen og jeg fikk representere Rotarydistrikt 2305 under markeringen av 50 års jubileet for 
Alvdal Rotaryklubb. 
Dette var, som forventet, et meget hyggelig selskap. God mat, gode taler og hyggelig samvær. 
  
Jeg overbrakte hilsenen fra RI presidenten og blomster fra deg som Distriktsguvernør. Det ble det satt 
pris på." 
  
De samme ordene oppsummerer på en god måte feiringen av 50-årsjubiléet i Odal Rotaryklubb. At 
guvernøren fikk være med og feste rotaryknappen på to nye medlemmer, endatil et ektepar, satte en 
ekstra spiss på festen.  Fra lederen av festkomitéen, Sverre Holm, kom det et par dager senere en 
melding med bilde og tilhørende tekst: 
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"Takk for at dere ville være med oss på jubileumsfesten. 
Legger ved et bilde fra opptaket av nye medlemmer. 
De nye medlemmene er : Hege Aas og Arne Aas. Fadder er Turid W. Åsum. 
Foto: Lise Holm" 
 

I tillegg til god mat og drikke og mange gode ord, var det også underholdning mot slutten av kvelden. 
Odal  Rotaryklubb har en vennskapsklubb i England, Ross on Wye i Herefordshire, og den klubben var 
representert med to medlemmer på festen. Det ble vist et program med en blanding av bilder og 
videosnutter fra et par år tilbake, da Ross on Wye Rotaryclub var på besøk hos Odal Rotaryklubb. Det var 
lagt ned mye arbeid i presentasjonen, og den var av en slik kvalitet at tilskuerne spurte etter mer. Men 
tiden går fort i godt lag, så det får bli en annen gang. 

 

4. Hjelpen til de jordskjelvrammede i Nepal. 

Rotary er med i hjelpearbeidet.   Flere klubber har arrangert spontane innsamlingsaksjoner, og 
guvernøren har fått melding om bidrag i størrelsesorden  5.000 kroner. Givergleden er stor, og det er 
gledelig. Men det er også viktig å sørge for at hjelpen kommer vel fram. Rotarys egne prosjekter, Shelter 
Box og Water Survival Box, har tidligere vist sin store verdi i katastrofeområder. 
 
 Tirsdag 26. mai mottok Rotarydistriktene i flere land en melding fra TRF-ansvarlig Hugo Pikes i RIBI 
(Rotary International British Isles), hvor han orienterer om behovet for å sende mange flere Water 
Survival bokser til Nepal.  Behovet for akutt nødhjelp i Nepal er stort. Mer enn 8.000 mennesker har 
mistet livet i de to jordskjelvene, og flere hundre tusen mennesker har mistet sine hjem. 
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For å unngå at klubbene sender mindre pengebeløp, noe som fører til at bankenes gebyrer for 
utenlandstransaksjoner forsyner seg med en urimelig stor andel av pengene, ber vi om at hjelp til å 

kjøpe Water Survival  bokser, blir sendt til Norfos kontonummer for nødhjelp: 1503.48.37926. 
En Water Survival boks kostet i fjor NOK 1.500. Siden har den norske krona svekket seg betydelig versus 
dollar og pund.  
 
Om noen av klubbene ønsker å bidra med en ShelterBox, skal de vite at også behovet for tak over  hodet 
er stort.  ShelterBox er en internasjonal humanitær hjelpeorganisasjon med avdelinger i 19 land. I Norge 
drives ShelterBox som et klubbprosjekt i regi av Strand Rotary klubb med base på Jørpeland ved 
Stavanger,  Rotary distrikt 2250. En ShelterBox hadde i fjor en pris på ca. NOK 6.000, men vil rimeligvis 
falle dyrere i år på grunn av endringer i kronekursen. ShelterBox  Norway kan kontaktes på: 
Mail: norway@shelterbox.org 
Tel.: 911 13 145 

5.  Et krafttak for Polio Plus 

RI oppfordrer nå alle Rotarydistriktene i verden til å gå gjennom sine bankkonti og gi alt de har til overs 

av rørlige midler til Polio Plus. Målet er å bruke pengene til å mobilisere til en storaksjon mot Polio, en 

aksjon som forhåpentligvis kan utrydde denne forferdelige sykdommen en gang for alle.  

Det fine med denne aksjonen, er at for hver dollar de ulike Rotarydistriktene rundt om i verden bidrar 

med, bidrar Bill Gates (Microsoft) med to dollar. Pengene må være sendt til RI innen tirsdag 30. juni er 

over. Rotary distrikt 2305 har sitt neste ledermøte samme dag,  så vi får se hva den økonomiske 

situasjonen tillater.  At vi har så mye rørlige penger på konto som enkelte utenfor distriktet synes å tro, 

er heller tvilsomt. 

6.  Gode nyheter fra Sierra Leone 

Fra Kjell Høydahl, Volda Rotarykubb, har distriktsguvernøren mottatt en melding med slikt innhold.: 

"Situasjonen i Sierra Leone vert stadig betre. Det er ikkje snakk om  epidemi lenger,  sjølv om det vert 
oppdaga enkelte utbrot.  Myndigheitene meinar dei har kontroll, og dagleglivet vert meir og meir  
normalisert.  Skulen vår (The David School ) starta opp att 14. april og om lag 80% av elevane møtte til 
skulestart.  Alle lærarane hadde kome igjennom  tragedia, og dei gjer no ei stor innsats i arbeidet med å 
ta inn nye  elevar som skal ta til i første klasse. Den lokale administrasjonskomitéen som vart oppretta 
før Ebola utbrotet har vist at dei taklar oppgåvene sin på ein god måte. Utanom hjelpearbeidarar  får 
ingen visum før tidligast 2 mnd. etter siste utbrot. Eg har planar om å besøke skulen i november og vil då 
kunne informere betre til dei  som måtte ynskje det. 

 Våre gode medhjelparar Alfred Conteh og Hassan  Lansana  (som bringa  ut hjelpa som kom frå det 
norske naudfondet) vart bedne om å  vidareføre stor takk til alle som har støtta lokaksamfunna i ein 
svært  vanskelig situasjon.  

 Mvh.  Kjell" 

Takk Kjell! Dette var oppmuntrende nyheter. Så får vi bare håpe at tiltakene virker, og at utbruddet 
"blåser ut", slik det har skjedd med tidligere utbrudd av Ebola. Ebola er ikke lenger i medias fokus, og 
dermed blir det vanskeligere å følge med på hva som skjer.  

mailto:norway@shelterbox.org


 ROTARY INTERNATIONAL 
 Distrikt 2305   

9 
 

Det er likevel ikke umulig å få opplysninger, for de som vet hvor man skal søke etter dem. Fra AGSS John 
Stennes, mottok jeg pr. 27. mai en melding som forteller at det ikke er meldt om nye tilfelle av Ebola i 
noen av de angrepne landene siden 21. mai. Men i følge WHO, skal det gå 40 dager etter siste utbrudd, 
før et område kan erklæres fritt for smitte.   

Situasjonen gir altså grunnlag for en forsiktig optimisme. Det er også utviklet en vaksine mot Ebola, og 
arbeidet med å få den godkjent, er godt i gang. 

 

7.  En situasjonsrapport fra LAMS i Pakistan 

 

Fra Lillehammer har distriktet mottatt et avisutklipp med orientering om at skoletilbudet som 

Lillehammer og Mesna Rotaryklubb støtter i Pakistan, er utvidet med en helseklinikk. Dette er godt 

jobba! 
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Da gjenstår det bare å takke for et spennende og opplevelsesrikt år. Men på den måten får vi ikke med 

oss det som skjer i juni måned. Så jeg tar sikte på et lite avslutningsbrev også, mot slutten av måneden. 

Med vennlig hilsen 

Knut Kvalvågnæs 

DG Rotary distrikt 2305 

2014 - 2015 


