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Hamar, 13. April 2016 

GUVERNØRENS  MÅNEDSBREV  APRIL  2016 

Kjære rotaryvenner i Distrikt 2305. 

April? – Den første måneden i sommerhalvåret, men også med de siste markeringer 

av vinter. Indre spenninger sammen med forventninger til det som kommer. 

April er tredje siste måneden av Rotary året. Med andre ord, fortsatt er det mulig å nå 

de mål vi la i planene for et år siden. Jeg vil gi ekstra honnør til de klubbene som 

allerede er ved målet. Samtidig vil jeg oppmuntre, og på best mulig måte ønske 

øvrige klubber lykke til med innsatsen fram til målgang den 30. juni! 

På PETS for et år siden sa jeg med overbevisning at i 2015-2016 skal vi bringe 

medlemsutviklingen over på plussiden. Utviklingen til nå bekreftes av vedlagte 

statistikk. Vi klarer det!! Pr. 30. mars mangler vi bare ett medlem før vi er på nivå med 

1. juli 2015.  

Da kjære rotaryvenner – gjenstår det bare at hver enkelt klubb fra nå og fram til 30. 

juni øker med netto ett medlem. Jeg tror at det er mulig. Husk det er vår og 

optimismen tar tak. Det er nå det spirer og gror! 

Det er også nå vi skal klargjøre og sende planlagte, og ikke minst, uteglemt planlagte 

beløp «Annual Giving», inn til Rotary Foundation. Ikke vent til juni. 

Ja – da må vel guvernøren være fornøyd?  Ja, det er jeg. Dette er et fantastisk år, 

både for meg og Ragnhild. Vi har møtt rotarianere og venner av Rotary i femtien 

klubber. Gode minner å putte i sekken, og jeg har fått bekreftet gode miljøer over alt 

hvor vi har vært. Det er hevet over tvil, miljøet i klubben og i det hele tatt aktivitetene 

er den godt gjødslede jorda som er det aller beste grunnlaget for å tiltrekke nye 

medlemmer.  

Dere er alle blitt kjent med meg som en iherdig talsmann og motivator for prosjekt-

arbeid. Jeg understreker at bestillingen om å ; «Be a gift to the world» ikke har 

noen geografiske grenser. En Rotarysti som bygges og tas vare på og som brukes av 

nærmiljøet, eller grytevakt til hjelp for den lokale Frelsesarmeen er en verdig innsats 
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og fortjener plass ved siden av Rotarys fokusområder ute i verden, hvor den enkelte 

klubb også bør være tilstede gjerne i samarbeide med naboklubber. Tilleggseffekten 

er gjerne et enda bedre samarbeid klubbene imellom på flere områder. 

Årsskiftet i Rotary er egentlig bare en stafettveksling. Presidenter, komiteledere og 

medlemmer skifter oppgaver. Det samme gjelder guvernøren. DGE Gunnar Kvalsund 

er i gang med å forberede og skolere sitt mannskap for 2016-2017.  

Jeg har tro på framtida for Distrikt 2305. Sammensmeltingen av de to distriktene er 

tilbakelagt. Vi er en godt tømret enhet med et betydelig større mangfold som strekker 

seg fra de enorme barskogbeltet Taigaen, på grensen mellom Norge og Sverige og 

som ender ved det salte havet vest for Ålesund.      

 

                      

Ha et fortsatt riktig godt Rotaryår 

Vennlig hilsen 

Odd Jarle Hagen 

Distriktsguvernør D-2305 

2015 - 2016  

        


