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I. Guvernørens månedsbrev nr. 3/2014 

Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305!       

1. September er måneden med fokus på ungdomstjenesten 

Som kjent har Rotary seks hovedsatsningsområder. Disse er kort oppsummert: 

Fredsarbeid, helsearbeid, vann og avløp, mor og barn, utdannelse og økonomisk utvikling.  

Hvor kommer ungdomstjenesten inn i dette bildet? Svaret er: Nesten overalt, men først og fremst 

når det gjelder fredsarbeid. Historien viser at det er vanskelig for krigshissere å få folket med seg når 

forbindelsene til andre land er gode. En ungdom som har deltatt i et utvekslingsprogram og fått 

venner i et annet land, vil i regelen være lite villig til å bære våpen mot det landet han eller hun har 

vært gjest i. 

I Norsk Rotary Håndbok (utgaven fra 2012 - skal rulleres i løpet av 2015) står det mye nyttig 

informasjon om ungdomsutvekslingen på sidene 56 - 58. Jeg minnes at jeg under forberedelsene til å 

ta over vervet som distriktsguvernør, kom i diskusjon med en av våre ungdomsutvekslings-

medarbeidere om hva som er det viktigste av Rotarys innsatsområder. Selv holdt jeg en knapp på TRF 

og de mange gode hjelpe- og utviklingsprosjektene som Rotary driver rundt om i verden. Jeg fikk 

motbør så hatten passet. Kvinnen jeg diskuterte med, var helt overbevist om at ingen av Rotarys 

aktiviteter kunne være viktigere enn nettopp ungdomsarbeidet! 

Jeg ble ingenlunde lei meg for å høste motbør i dette tilfellet. Min diskusjonsparter stod sentralt i 

ungdomsutvekslingsarbeidet, og det er nettopp denne typen engasjement vi trenger, når dette store 

og viktige arbeidet skal føres videre. Det er riktig at ungdomsutvekslingen koster, men om klubbene 

tar imot en student hvert tredje år, kan de planlegge utgiftene på forhånd og avsette midler. Det gis 

også tilskudd fra distriktet.  Ungdom fra ulike deler av verden kommer til Norge med forskjellig 

kulturbakgrunn og veldig ulik oppdragelse. Noen ganger kan det drive sentrale tillitsvalgte til 

fortvilelse når vi får bortskjemt ungdom på besøk som vil ha Rotary til å kjøre løpet på deres 

premisser. Men i de aller fleste tilfelle går det meget bra, og evaluert opp mot andre organisasjoner 

som også driver med ungdomsutveksling, står Rotary helt i front. Det skal vi glede oss over, men vi 

må ikke falle for fristelsen til å hvile på de resultatene som er oppnådd. Slipper vi tømmene, mister vi 

raskt kontrollen, og da er vi ute før vi vet hva som rammet oss.  

Ungdomsutvekslingsarbeidet krever mye av medarbeiderne som er direkte engasjert i arbeidet. Men 

det er også et arbeide som gir mye tilbake. Det varmer når man kanskje flere år etterpå får en hilsen 

fra et menneske man husker som en litt uregjerlig ungdom, men som i mellomtiden er blitt voksen, 

og som ofte også er etablert med en familie og et godt yrke. Da kan man ta det til seg: "Dette har jeg 

vært med på. Jeg har tatt del i å forme dette mennesket!" 

mailto:dge.2305@rotary.no
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Som direkte forebyggende fredsarbeid står ungdomsutvekslingen i en særstilling. Å holde dette 

programmet aktivt og oppegående koster så det svir i lommeboka, og det kommer det til å fortsette 

med. Men resultatene viser at det er innsatsen vel verdt. Hvem er det så som betaler når det 

kommer til stykket? Det gjør du og jeg, alle vi som er medlemmer i en Rotaryklubb. Jeg viser til den 

ordningen vi har med innbetaling til TRF med skattefradrag med et minimumsbeløp på kr 500,- pr år. 

En enkel og nesten ikke merkbar måte å innbetale dette på er ved bruk av Avtalegiro-ordningen som 

Rotary har etablert. Du inngår en avtale om et trekk hver måned, minimum kr 50,-, men gjerne f.eks. 

kr 100,- hver måned. Har du allerede inngått en avtale om kr 50,- pr måned, så kan du sende et nytt 

skjema med nytt beløp kr 100,-. Du finner mer informasjon om dette på NORFO sine nettsider under 

fanevalg «Rotaryfondet». Her finner du også selve skjemaet som skal benyttes både ved første gangs 

etablering av en avtale og ved eventuell endring av beløp senere. En hundrelapp (eller gjerne mer) 

minus skatt pr måned er småpenger for de fleste av oss, og de pengene vi gir til Rotary på denne 

måten, får vi så veldig mye igjen for! 

Se for øvrig nederst i Månedsbrevet der Avtalegiro-skjemaet er vedlagt. Et godt alternativ (eller 

gjerne supplement) til månedlig innbetaling er at det årlige bidraget til TRF legges til på 

årskontingenten. Når klubben sender en oversikt til Visma med alle medlemmers fødselsnummer, gis 

det også skattefradrag for dette bidraget til hvert enkelt medlem. 

2. Et nytt initiativ fra RI-president Gary C.K. Huang 

Vi er tidligere gjort kjent med at RIP Gary C.K. Huang har vært dyktig når det gjelder medlemsverving. 

Som RI-president har han fra og med i år innført et medlemssponsoranerkjennelsesprogram.  Det ble 

litt langt og vanskelig på norsk. På engelsk heter det: "New Member Sponsor Recognition Program". 

I USA og enkelte andre land er det ikke uvanlig at velstående klubbmedlemmer sponser nye 

medlemmer gjennom å betale årskontingenten deres. For det antallet medlemmer du sponser på 

denne måten, vil du nå få tilsendt en oval plate med et hull i midten som kan festes mellom 

Rotaryknappen og jakkeslaget. Denne platen har marineblå farge for ett nytt medlem. Sponser du to 

til tre nye medlemmer, får du en bronsefarget plate. Tilsvarende gir fire til fem sponsede medlemmer 

en sølvfarget plate, og sponser du flere enn seks nye medlemmer, kan du bære en gullfarget plate 

som bakgrunn for Rotaryknappen din. 

Nå er nok dette en ordning som trolig vil passe bedre i land med større forskjell på fattig og rik enn i 

Norge.  Norske Rotarymedlemmer har sjelden den samme økonomiske plattformen som 

amerikanske industriledere. Som rotarianere bidrar disse med store pengesummer, og det er 

positivt. Rotary bruker pengene de får til å gjøre godt i verden, og det er ingen andre internasjonale 

hjelpeorganisasjoner som kan måle seg med Rotary når det gjelder effektivitet.  Men innsatsen for 

Rotary dreier seg ikke bare om å gi penger til TRF og andre gode bistandsprosjekter. Det handler vel 

så mye om å gi av seg selv. Ditt viktigste bidrag er således ikke pengene, men den tiden du bruker på 

å arbeide for Rotary. 

3. "Make a Rotary day!" 

Jeg minner om RI-presidentens oppfordring til alle klubbene om å arrangere en Rotarydag. Våre 

venner i Danmark har gått sammen om en felles dag, lørdag 6. september. Dansker og svensker er 

kanskje flinkere enn nordmenn til å gjøre ting i lag. Vi nordmenn er nok mer individualister. Men vi 

kan når vi vil, og da er vi gjerne best! 

http://rotary.no/innhold/223/rotaryfondet
http://rotary.no/innhold/223/rotaryfondet
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Så forsøk å ta utfordringen på den måten dere selv mener er den som gir best utbytte målt opp mot 

innsatsen. Det kan være så enkelt som å arrangere et åpent møte, eller å stå på stand på en utstilling. 

Min egen klubb, Fræna Rotaryklubb, var representert med stand på Nordsjøfestivalen i Elnesvågen 

lørdag 9. august. Det var mange interesserte som stakk innom standen og fikk informasjon om hva 

Rotary er, og hva Rotary gjør.  Ungdommen fikk litt ekstra informasjon om Rotaract, og det tror jeg 

kan gi gode resultater på lengre sikt. 

4.      Aktuelle hendelser som har betydning for Rotarys prosjekter 

Den største utfordringen Rotary har gitt seg i kast med gjennom alle tider, er Polio Plus.  Prosjektet 

startet i 1985 og hadde som mål intet mindre enn total utryddelse av denne forferdelige 

sykdommen; forferdelig fordi det er en invalidiserende sykdom som først og fremst rammer de vi er 

mest glade i; nemlig barna.  I dag er verden erklært 99% poliofri, men vi kan ikke slappe av nå. Da 

blusser sykdommen opp igjen, og mye av det gode arbeidet vi allerede har gjort, kan gå tapt.  Det er 

nå vi må mobilisere og styrke innsatsen. Dette er helt nødvendig, om vi skal nå målet: Total 

utryddelse av Polio i verden.  

Det vil ikke undre meg om kampen mot den siste prosenten vil vise seg å bli like kostbar og 

arbeidskrevende som de første 99. Det ligger i sakens natur. Viruset har i dag trukket seg tilbake til 

steder med politisk uro og krig, og i slike områder er det vanskelig for vaksinatørene å få tilgang. 

Arbeidet blir både risikofylt og kostbart . For å sette innsatsen i perspektiv, kan jeg nevne at RI nylig 

sendte USD 43,6 millioner til våre samarbeidspartnere, UNICEF og WHO. Dette kommer i tillegg til de 

USD 35,9 millioner som er overført til formålet tidligere i år.  

Givergleden, også fra norske rotarianere til Polio Plus har vært stor, ikke minst takket være IPDG Roy 

Heine Olsens innsats i fjor. I Rotaryåret 2013 - 2014 bidro samtlige Rotaryklubber i Rotarydistrikt 

2305 med til sammen NOK 230.734,-til kampen mot polio. Moelv Rotaryklubb har tradisjonelt alltid 

vist stor giverglede og bidro i fjor med NOK 33.753,-! Dette bør være et eksempel til etterfølgelse.  

Nå er det gjerne slik at når vi fokuserer på en bestemt oppgave, så skjer det ofte noe som tar fokus 

vekk fra det vi holder på med. Utbruddet av Ebola i Afrika er en slik hendelse.  

Ebola er et virus som smitter ved kroppslig kontakt.  Mens en av de siste store verdensepidemiene i 

nyere tid, spanskesyken ( 1918 - 1920), hadde en dødsrate på  nær 4%, har Ebola en dødsrate på 

nesten 90%. Det er en alvorlig forskjell, og det gjør at verdens helsemyndigheter er skremt. Til nå 

finnes det heller ingen godkjent behandling for sykdommen. All behandling til nå har vært 

eksperimentell.  Det eneste resten av verden kan gjøre, er å isolere de angrepne områdene og gjøre 

hva som er mulig for å hindre viruset i å spre seg.  

Nå er det slik at mange av klubbene i Rotary distrikt 2305 er engasjerte i et samarbeidsprosjekt med 

engelske Rotaryklubber. Det dreier seg om oppbygging og drift av en skole (fra barnetrinnet og helt 

opp til videregående) i Sierra Leone.  Få dager før jeg startet på besøksrunden til klubbene, mottok 

jeg denne meldingen fra Kjell Høydal, leder for TRF-komiteen i Volda Rotaryklubb, som står sentralt 

når det gjelder distriktets arbeid med "The David School" i Sierra Leone: 

Distriktsguvernør Knut Kvalvågnæs 
  
Fyrst vil eg takke for støtta frå Distrikt 2305 og rotaryklubbane som har tek del  i oppbygging av The 
David School. 



 ROTARY INTERNATIONAL 
 Distrikt 2305   

4 
 

Det fantastiske som er bygd med mesteparten Rotary midlar kan i verste fall verte rive ned på kort 
tid. Derfor David sitt rop om hjelp. 
Eg legg ved The David School Messenger nr 18 og også ved kopi av e-postar frå David og min gode 
venn Abrahim Dumbuya. 
Dessutan snakka eg i går kveld med vår gode medarbeidar i Freetown Stella Williams. Ho er redd for 
at denne forferdeleg epidemien kan føre til hungersnød. 
Matvareprisane stig dagleg og mange har ikkje har ikkje arbeid å gå til, då det meste er stengt grunna 
epidemien. 
Det har ikkje vore utbrot i skulen sitt nærområde, men frykta for spreiing av viruset og mangel av mat 
er stor. 
The David School Trust har gode medarbeidarar i Freetown som kan ta imot hjelp frå hamna og 
flyplassen, dei kan og frakte naudsynte varer til skulen. 
Stella  Willams og Patric Faya Fode kan i fellesskap få ut pengar i Ecobank etter klarsignal til banken 
frå Cathrine Thomas i England. 
Hjelpa kjem fram og ingenting forsvinn  på vegen då alle i The David School Trust jobbar gratis. 
  

1.    Kan Distrikt 2305 hjelpe oss økonomisk i denne  forferdelege situasjonen? 
2.    Vil du som guvernør oppmode klubbane i distriktet om å hjelpe? 

  
Eg vel i denne situasjone å vere klubbnøytral og signerar som Trustee ved The David School 
  
Med helsing 
The David School Trust 
  
Kjell Høydal 
  
Trustee 
 

Mer om prosjektet står å lese på klubbens 

hjemmesider:  http://www.volda.rotary.no/index.php?pageid=162. Vi forstår at dette er et 

nødrop. Våre prosjektpartnere i Sierra Leone er ikke i ferd med å dø av Ebola. De risikerer å dø av sult 

fordi de angrepne områdene isoleres, og fordi interne kommunikasjoner langt på vei har opphørt.  

Det skaper en forferdelig situasjon.  

Vel skal vi fortsette å fokusere på Polio Plus, men holder vi på å pusse opp stua og det begynner å 

brenne på kjøkkenet, tilsier vanlig sunn fornuft at vi slukker brannen på kjøkkenet først.  Mitt råd må 

være at de klubbene som er direkte engasjerte i prosjektet vårt i Sierra Leone, legger om fokus, slik at 

vi kan bidra til å dempe matmangelen i området. 

De andre klubbene i distriktet, som ikke er engasjerte i dette prosjektet, vil jeg ikke gi noe annet råd 

enn at de må følge sitt hjertes stemme.  Norske pengegaver kan sendes gjennom NORFO, bankkonto 

1503.48.37926. 

5.  Nå starter besøksrunden! 

Besøksrunden starter med feiring av Aukra Rotaryklubbs 40-årsjubileum lørdag 23. august og 

avsluttes i Kongsvinger torsdag 18. desember. Guvernøren skal i løpet av denne tiden besøke de  52 

klubbene som utgjør Rotary distrikt 2305. Klubbene bør på forhånd ha diskutert litt og blitt enige 

med medlemmene om hvilke temaer de ønsker å ta opp på møtet med guvernøren.  

http://www.volda.rotary.no/index.php?pageid=162
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 Det blir knapp tid til juleforberedelsene i år.  En kopi av guvernørens reiseplan ligger ved dette 

månedsbrevet.  

6.   En påminnelse fra The Rotary Peace Centers  

Fra  The Rotary Peace Centers har distriktet mottatt en  melding med påminnelse om den 

internasjonale fredsdagen søndag 21. september.  Meldingen inneholder en påminnelse om denne 

dagen, og oppfordrer klubbene til å markere den. Siden RIP Gary C.K. Huang allerede har oppfordret 

klubbene til å stelle i stand en Rotary dag i sitt nærområde, kan det kanskje være en brukbar idé å 

velge 21. september, om klubben ikke allerede har konkrete planer for valg av Rotarydag.  Mer 

informasjon finner dere på www.rotary.org, hvor dere søker dere videre fram til Rotarypeacecenters. 

 

7.  September er også måneden for distriktskonferansen med årsmøtet. 

I år, som tidligere år, er det distriktsguvernørens ønske at flest mulig av våre nye rotarianere får 

oppleve distriktskonferansen sammen med representanter for klubbledelsen. Det er derfor viktig at 

dere så raskt som mulig tar en diskusjon i klubben om hvem klubben denne gang skal gi økonomisk 

støtte til for deltakelse i Distriktskonferansen. Har klubbene mulighet til å deltakelsen til en eller to av 

sine nyeste medlemmer i tillegg til klubbledelsen, viser erfaringene at det kan være vel anvendte 

penger. 

Jeg viser til den offissielle invitasjonen til Distriktskonferansen på Rica Seilet hotell i Molde, som ble 

sendt ut tidlig i juli måned. Der inviteres blant annet klubbene til å presentere sine pågående eller 

nylig avsluttede prosjekter i "Vennskapets hus". 

Alle de klubbene som ønsker å vise fram sine prosjekter, bes om å ta kontakt med Heidi Reistad i 

Fræna Rotaryklubb, heidi@classicnorway.no, så raskt som mulig.  

Vel møtt på Distriktskonferansen den 27. – 28. september 2014!  

 

Med vennlig hilsen 

 

Knut Kvalvågnæs 

DG Rotary distrikt 2305 

2014 - 2015 

 

 


