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Kjære rotarianere og venner av Rotary i Distrikt 2305 

Guvernørens månedsbrev nr 3 og 4 /2013 
Tiden strakk dessverre ikke til for å få sendt ut månedsbrev for september måned. Derfor er dette 

månedsbrevet både for september og oktober.  I følge Rotary kalenderen er september måned den 

måneden i året Rotary har størst oppmerksomhet på Ungdomstjenesten. Oktober er den måneden i 

året Rotary har fokus på yrkestjenesten og det som er basis for medlemskapet vårt i Rotary 

1. Kurs om Rotary fondene og om Medlemsutvikling 

Distriktets medlemskapskomité og komiteen for medlemsutvikling gjennomførte sine ”parallellkurs” 

både på Vestnes Fjordhotell og i Ringsaker i løpet av september. Tilbakemeldingene som jeg har 

mottatt derfra er udelt positive. Den eneste negative bemerkningen jeg har mottatt så langt, er at 

deltakerne hadde ønsket at flere av klubbenes medlemmer hadde hatt anledning til å delta. De 

melder at det er litt tungt å formidle alt de spennende og nye som skjer, både innen Rotary fondene 

og innen medlemsutviklingen når de kommer alene tilbake til klubbene. Bør hver av klubbene være 

representert med minst to medlemmer fra hver klubb på slike seminarer? Kan det tenkes at to eller 

flere naboklubber etablerer et samarbeid om arbeidet med Rotary fondene og om 

medlemsutviklingen i klubbene og at de går sammen om formidling av det de har lært?   

2. Distriktskonferansen 2013. Rotary er hva Rotary gjør! 

Årets distriktskonferanse for Rotarydistrikt 2305 gikk av stabelen på Scandic hotell Hamar i helga den 

28. – 29. september. Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne på denne 

konferansen. Hamar Vest Rotaryklubb skal ha honnør for god tilrettelegging både av selve 

konferansen, av ”Vennskapets hus” og av ledsagerprogrammet, - som foregikk mens årsmøtet vårt 

ble avviklet.  Det er lagt ut mange bilder og annet stoff fra konferansen på hjemmesidene våre. 

Kort om de tema som var oppe på distriktskonferansen: 

Rotaract, sterkt representert, både ved landspresidenten Lars Klungreseth og 

ved presidenten for Borgund Rotaractklubb i Ålesund, Martin Saure Bogen, var 

blant de første innlederne på distriktskonferansen vår.  De viste oss med all 

tydelighet at Rotaract mener noe med mottoet sitt ”Mot og begeistring”! 

Rotaract er en viktig del av Rotaryfamilien og fortjener all den støtte de kan få 

fra de lokale Rotaryklubber i bestrebelsen på å verve flere ungdommer med 

interesse for Rotaryarbeidet og for å få i gang flere Rotaractklubber i områder 

med mange unge. 
 

 

http://www.rotary.org/RIdocuments/graphics/theme13-14_en.zip
mailto:dg.2305@rotary.no
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Vi fikk høre at Rotaract nå står for arrangementet NORDACT i Oslo denne helga. Rotaractere fra 

mange land i Europa samles til en konferanse der fredsarbeid og utdelingen av Nobels fredspris 

danner rammen for konferansen. Det er en imponerende rekke av innledere Rotaract i Norge har fått 

med seg til dette arrangementet. Både Rotary i Norge, NORFO, og flere Rotaryklubber i Oslo området 

støtter dette arrangementet økonomisk.  Rotarydistrikt 2305 ønsker Rotaract i Norge lykke til med 

sitt viktige arbeid! 

Leder for Regnskogfondet, Dag Hareide, snakket om at arbeid for miljøet og for en 

rettferdig fordeling av naturressursene, er en viktig forutsetning for fred.  Her trues ofte minoriteter 

hensynsløst av majoritetenes behov for tilgang til naturressurser som minoritetsgruppene har 

betraktet som sine naturlige leve- og høsteområder gjennom tusener av år. 

Han fortalte om Regnskogsfondets arbeid 

for å beskytte viktige naturområder mot 

avskogning og mot den moderne 

sivilisasjonenes ødeleggelser av 

naturområder som er viktige både for 

mennesker, dyr og planter. Videre 

oppfordret han alle til å bli enda mer 

bevisste og kritiske forbrukere, bla ved å 

undersøke hvor de ulike tingene vi omgir 

oss med er produsert og hvorledes de 

havner i butikkhyllene i Norge.  

Dag Hareide fortalte også om kong Haralds besøk hos Yanomami indianerne i Brasils regnskog. Les 

mer om Regnskogfondet her: http://www.regnskog.no/no/om-regnskogfondet 

”Vennskapets hus” var ment som en arena for refleksjon, dialog, informasjon og for at 

deltakerne skulle bli bedre kjent med hverandre. At dette fungerte slik, har jeg fått mange gode 

tilbakemeldinger på. Her viste de ulike Rotaryklubbene fram sine prosjekter, her kunne deltakerne 

stille spørsmål til de ulike innlederne, her var det rom og tid til å snakke sammen og bli kjent. 

Utvekslingsstudentene våre brukte anledningen flittig til å promotere utveksling som en viktig Rotary 

aktivitet.  

At mange klubber også benyttet anledningen til å handle inn ulike Rotary effekter fra Pillori ble 

betraktet som en god service for de klubbene som var i ferd med å gå tomme for Rotary emblemet, 

slipsnåler og andre Rotary effekter. Ordningen med å sette av nok tid i programmet til pauser og til 

besøk i Vennskapets hus, ble tydeligvis satt stor pris på.    

Kvalitetssikring av ulike serviceprosjekter, seniorrådgiver i NORAD Inger 

Brodal. Gjennom enkle eksempler og plansjer ga seniorrådgiver i NORAD, Inger Brodal, oss en 

kortfattet innføring i prosjektplanlegging, kvalitetssikring og oppfølging av ulike bistands- og 

serviceprosjekter.  Hun viste oss med all tydelighet at bistandsarbeid nytter og at den har en positiv 

effekt. På NORADS hjemmesider er det listet opp en rekke godt planlagte og vellykkede 

bistandsprosjekter. 

http://www.regnskog.no/no/om-regnskogfondet
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Dessverre finnes det også eksempler på bistandsprosjekter, som er gjennomført i beste mening, men 

som har hatt uheldige konsekvenser både for de prosjektene var ment å hjelpe, for miljøet og 

prosjekter som har fått utilsiktede politiske konsekvenser for de stedene som de er gjennomført. 

Kvalitetssikring av bistandsprosjekter er derfor viktig og nødvendig. Lokal forankring hos lokale 

myndigheter og blant mennesker med lokal kunnskap om mulige konsekvenser av det som skal 

settes i gang, er en viktig del av den obligatoriske risikovurderingen ved alle prosjekter som Rotary 

skal sette sitt navn på. Inger Brodal viste til to praktiske og kortfattede publikasjoner som NOARD har 

gitt ut med tanke på organisasjoner som vil sette i gang ulike typer bistandsprosjekter: 

 Assessment of Sustainability Elements/Key Risk Factors. A practical guide 

 Result Management in Norwegian Development Cooperation. A practical guide 

 

Begge disse publikasjonene kan bestilles fra NORAD; postmottak@norad.no. 

Du finner mye interessant om resultater av ulike organisasjoners bistandsprosjekter på NORADS 

hjemmesider:   http://www.norad.no 

 

RI - Presidentens representant, Grethe Christiansen, hadde med hilsen til forsamlingen 

og til Rotary district 2305 fra presidenten for Rotary International, Ron Burton.  

Hun fortalte at symbolet for Rotary året 2013 – 2014, med de to hendende som 

setter Rotaryhjulet i bevegelse, er ment som en oppfordring til Rotary klubber 

over hele verden om å engasjere seg i aktiviteter og serviceprosjekter innenfor 

de seks fokusområdene som er valgt ut som hovedområder for Rotary 

Internationals Strategiske plan for årene 2012 – 2016.  
 

 

mailto:postmottak@norad.no
http://www.norad.no/
http://www.rotary.org/RIdocuments/graphics/theme13-14_en.zip
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Som vi kan lese av illustrasjonen over, er hovedoppgavene innenfor den strategiske planen å: 

 Støtte og styrke de enkelte klubbene. Dette kan skje bla. ved økt oppmerksomhet på 

de særegne trekkene ved en Rotaryklubb i forhold til øvrige serviceorganisasjoner. 

Noen sentrale spørsmål: 

a. Hva skal til for at næringslivsledere, ledere og andre selvstendige 

yrkesutøvere i lokalsamfunnet skal finne medlemskap i Rotary relevant og 

interessant for dem? 

b. Er vi aktive nok i medlemsrekruttering? Hva skjer når noen trer ut av aktivt 

arbeidsliv og en klassifikasjon blir ledig? Har Klubben noen plan for å fylle 

denne klassifikasjonen? 

c. Er klubbens vedtekter og organisering ajourført i forhold til de endringer som 

har skjedd innenfor Rotary International de siste årene?   

 Øke klubbens humanitære innsats. Se Rotarys fokusområder for humanitær innsats: 

 

Fred og konfliktløsning 

Folkehelsetiltak og basale helsetjenester 

Rent vann og sanitæranlegg 

Svangerskapsomsorg og spedbarnshelse 

Bekjempe analfabetisme 

Motvirke fattigdomsutbredelse 

 

 Er vi tilstrekkelig oppdaterte på de nye mulighetene som ligger i omorganiseringen av 

Rotaryfondene? 

 Styrke Rotary klubbens omdømme. Sørge for størst mulig åpenhet om 

Rotaryklubbens aktiviteter. Holde åpne møter, invitere gjester, gjerne pressen når 

noe spennende foregår. 

Skal vi oppnå dette, kreves det at vi i klubben etterstreber: 

 Godt lederskap 

 Integritet, hederlighet og rettferdighet 

 Forskjellighet i kompetanse, etnisitet, alder og sosial status  

 Kameratskap. Kjenner vi hverandre godt nok i klubben? Tar vi godt nok vare på 

hverandre? 

 Service. Er vi tilstrekkelig serviceinnstilt overfor de som har behov for en 

handsrekning? 

 

Grethe Christiansen oppfordret samtlige av oss til å gå inn på den nye hjemmesiden til Rotary 

International; www.rotary.org  og gjøre oss bedre kjent med organisasjonen vår. 

 

Forsker og arvtaker Laila Bokhari, ga oss et innblikk i hvorledes enkeltmennesker og 

enkeltfamilier kan påvirke leveforholdene i et helt lokalsamfunn, bare troen på at det nytter er sterk 

nok.  Laila ga oss en meget engasjerende og inspirerende innsikt i hvorledes hennes far hadde startet 

filleryeproduksjon i Pakistan og brukte overskuddet av salg av filleryer i hele Skandinavia til å bygge 

bla skole for jenter(og etter hvert også gutter) i en landsby i Pakistan. Her kan dere lese nyhetsbrev 

fra organisasjonen LAMS (Laila og Amars Midle School). Distrikt 2305 tildelte rotarianeren Laila 

http://www.rotary.org/
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Bokhari en PHF etter sitt foredrag. Dette som et en anerkjennelse for den innsatsen hun og hennes 

familie gjør for at jenter og gutter skal ha like rett til skolegang også i Pakistan! 

   

 

Historien om familien Bokhari og deres 

innsats for å skaffe jenter i en landsby i 

Pakistan mulighet til skolegang, er gjort 

kjent gjennom mange ulike intervjuer både 

i Aftenposten og i TV og i radio.  Laila 

Bokhari oppfordrer rotarianere og andre til 

å kjøpe de filleryene som blir produsert i 

Pakistan og som selges bla. i møbelkjedene 

Skeidar og i Bohus til inntekt for barns 

skolegang i denne landsbyen. 

 

FN har utpekt den 10. oktober til den 

”Internasjonale Jentedagen”. Dette skal 

markere at alle jenter har like rettigheter 

til skolegang.  På distriktets hjemmeside 

kan dere lese mer om Laila Bokhari og 

hennes bror Amar som har tatt opp arven 

etter deres far, rotarianeren fra 

Lillehammer Yawar Hussain Bokhari. 

http://d2305.rotary.no/ 

 

 

Folkehelse i et globalt perspektiv v/Werner Christie. Werner Christie ga oss et meget 

innsiktsfullt innblikk i folkehelsesituasjonen i et globalt perspektiv. Når vi i den vestlige verden har 

ressurser til meget ressurskrevende livsforlengende behandlinger mens barn i andre deler av verden 

dør i tusentall hver dag på grunn av sykdommer som skyldes forurenset vann, gir dette oss litt å 

tenke på. Når unge kvinner dør under fødsel på grunn av mangel på kvalifisert fødselshjelp, er dette 

rystende.  

Werner Christie viste oss imidlertid tydelig at humanitær innsats nytter og at mange humanitære 

organisasjoner gjør en formidabel innsats for å forebygge sykdom og for å redde liv. Han viste blant 

annet til den aksjonen som Rotary International tok initiativ til for å stoppe spredningen av poliovirus 

i verden. Selv om vi ennå ikke har nådd målet om å utrydde poliovirus for godt, er det nådd så gode 

resultater, ikke bare når det gjelder selve kampen mot poliospredning, men den har også ført til et 

internasjonalt samarbeid om helseovervåking som er unikt. Werner Christie, som selv er rotarianer, 

oppfordret alle klubber i distriktet til å slutte opp om Rotarys humanitære innsats på alle de 

områdene som Rotary International nå har satt i fokus. 

 

http://d2305.rotary.no/
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Ungdomsutvekslingen og Bente Akre. Som seg hør og bør fikk Ungdommene fra 

ungdomsutveklingen sin plass på programmet før guvernørens bankett på lørdag. Denne gang, ble 

”Høstmøtet for ungdomsutvekslingen” holdt i Hamar samtidig med distriktskonferansen. Dette 

gjorde at deltakerne på konferansen vår fikk treffe hele 36 ungdommer, både de som var 

utvekslingsstudenter i de ulike distriktene i Norge og de som nylig hadde vært studenter i utlandet. 

Det er alltid en flott opplevelse å treffe disse ungdommene. De er gode ambassadører for å få flere 

klubber i distriktet til å ta del i Ungdomsutvekslingen.  

Bente Akre har ansvar for å koordinere ungdomsutvekslingen ikke bare innen distrikt 2305, men også 

for ”multidistriktet” Norge, dvs på vegne av NORFO, Norsk Rotary Forum.   

Bente kunne fortelle at neste EEMA Conference  for den internasjonale ungdomsutvekslingen i 2014 

skal arrangeres i Norge med Norsk Rotary Forum som vertskap. EEMA står for Europe, Eastern 

Mediterranean and Africa, altså en betydelig konferanse med mange deltakere og gjester, der rutiner 

og regler for ungdomsutvekslingen skal drøftes. Temaet for denne EEMA konferansen er ”Peace and 

Global understanding”, et tema som går rett inn i kjernen av Rotarys internasjonale engasjement.  

Bente ble tildelt en PHF med safir for sin innsats for ungdomsutvekslingen gjennom mange år. 

Ferdaminne fra 2012 -2013 ved IPDG Margit Bjugstad. Margit ga oss en humørfylt 

innsikt i hennes ”Ferdaminne” fra hennes mange besøk i klubbene gjennom Rotaryåret 2012 – 2013. 

beretningen hennes forteller at selv om klubbene er ulike i lokalisering, størrelse og aldersspredning, 

bygger alle klubbene på de samme verdiene og har den samme forståelsen av betydningen av å ha 

aktive Rotaryklubber i lokalsamfunnet.  

Som distriktsguvernør nr 2 i vårt nye distrikt 2305, har Margit lagt ned en betydelig innsats for å få 

nedfelt skriftelige rutiner og regler for organisering, drift og ledelse av distriktet vårt.  Dette arbeidet 

gjør det atskillig lettere for oss som kommer etter henne i rollen som distriktsguvernører.  

Margit ble tildelt PHF med safir for sitt engasjerte arbeid som distriktsguvernør i 2012 – 2013. 

Årsmøtet og ledsagerprogrammet. Mens klubbenes delegater samlet seg til årsmøtet, dro 

ledsagere av gårde først til Kirsti Flagstad museet i Hamar og deretter til Domkirkeodden der de fikk 

oppleve en helt spesiell omvisning og konsert i vernebygget rundt Domkirkeruinene. Deltagerne får 

ikke fullrost disse to spesielle opplevelsene og takker for at de fikk denne spesielle anledningen. 

Årsmøtet ble loset sikkert og dyktig gjennom sakene av den valgte ordstyreren PDG Per Joar Mediås. 

Tidligere distriktssekretær Jan Ø. Bark har sørget for en korrekt protokoll fra årsmøtet. De viktigste 

sakene var årsberetningen og regnskapet som ble levert av IPDG Margit Bjugstad. 

Deretter var det en orientering om Lovrådets organisering og arbeid i Chicago i april 2013 av PDG 

Ole-Ludvik Kleven. Denne orienteringen var meget nyttig og lærerik for de aller fleste av oss som 

opplever Lovrådets arbeid som litt fjernt fra vår hverdag. Ole-Ludvik maktet imidlertid å forklare oss 

at Lovrådets arbeid så absolutt har betydning for det enkelte Rotarydistrikt og for den enkelte 

Rotaryklubb.   Lovrådet har fattet vedtak om at det skal velges assisterende distriktsguvernør blant 

PDG er og at distriktets representant til Lovrådet ikke kan sitte i mer enn tre perioder.  Under 

Vennskapets hus var det mange som kom til Ole-Ludvik og hadde spørsmål om Lovrådet. 
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PDG Anders Huuse stiller mer enn gjerne opp for å svare på spørsmål om Lovrådets arbeid og de 

vedtak som er fattet. Dere kommer i kontakt med ham på denne e-postadressen: 

anders.huuse@hunderfossen.no 

Etter orienteringen fra Ole Ludvik, ble Margit Bjugstad valgt som distriktets assisterende guvernør for 

Rotaryåret 2013 – 2014 og PDG Anders Huuse ble valgt til å representere distrikt 2305 til Lovrådets 

møte i Chicago i 2016. 

Jan Ø. Bark sørger for at protokollen fra årsmøtet blir sendt ut til alle klubbene og lagt ut på 

distriktets hjemmeside. 

END POLIO NOW ved DG Roy Heine Olsen. Mitt innlegg er å finne på distriktets 

hjemmeside. Oppfordringen om at all klubb presidenter registrerer hvor mange medlemmer i 

klubben som vil kjøpe en END POLIO NOW pins for kr 100,- for å støtte dette viktige arbeidet, har 

blitt meget godt mottatt og bestillingene på slike pins er nå så mange at de har litt 

leveranseproblemer i Zurich. Da de øvrige distriktene i Norge hørte om dette, har de også sørget for 

å bestille pins og nå må det produseres flere før vi får dem. Jeg er imidlertid lovet en leveranse på 

300 pins i tillegg til de 200 som allerede er utdelt, så det tegner godt for målet om å ha solgt 1 000 

pins før jul i år. Målet om at rotarianere i distrikt 2305 skal gi en julegave på kr 100 000,- til End Polio 

Now, synes å være innen rekkevidde dersom Rotary International greier å levere tilstrekkelig antall 

pins. 

3. Guvernørens klubb besøk 
Hittil har jeg besøkt 26 av 53 Rotaryklubber i distriktet vårt. Det er meget lærerikt for meg. Jeg blir 

tatt i mot på en meget vennlig og hyggelig måte og jeg er imponert over alle de prosjekter og over alt 

det arbeid som blir utført av Rotaryklubbene i distriktet vårt. Her synes det virkelig at ”Rotary er hva 

Rotary gjør!” Det er slett ikke lite som gjøres av dugnadsinnsats og av ulike små og store prosjekter i 

regi av de ulike Rotaryklubbene i distriktet vårt.  

Mange klubber er opptatt av å finne fram tilbake til ”kjernen” i Rotarys virksomhet. Hva er det som 

skiller Rotary fra andre serviceorganisasjoner? Da er det greit å gå tilbake til historien om hva som 

motiverte de første rotarianerne. De kom fra ulike yrker, de hadde ulik religion og kulturell bakgrunn 

og de var sterkt bekymret over den korrupsjonen og den lave foretningsmoralen som hersket i 

lokalsamfunnet som de befant seg i. De bestemte seg for at de skulle møte hverandre regelmessig og 

ut fra sine ulike erfaringer drøfte hva de kunne bidra med for å løse det de så var utfordringene for 

næringslivet i lokalsamfunnet.  

Rotarianere i dag har også ulike yrkeserfaringer og kompetanse. Hva kan vi sammen bidra med for at 

flere fra næringsliv og øvrig næringsliv skal finne det relevant å bli rotarianere? Dette er ett av de 

tema jeg diskuterer i mitt møte med klubbstyrene og som jeg får positiv respons på.     

Hilsen 

 

Roy Heine Olsen 

Distriktsguvernør  

For distrikt 2305 i 2013 - 2014  

mailto:anders.huuse@hunderfossen.no

