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Hamar, 12. Februar 2016 

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FEBRUAR 2016 

Kjære rotaryvenner i Distrikt 2305. 

Jeg har ikke tenkt å bruke mye tid på været, men vi har mye vær for tiden i hele 

distriktet vårt. Ekstremvær er et utrykk vi tok i bruk for ganske få år siden. Store deler 

av verden rammes av det langt oftere nå enn før. Hva har dette med Rotary å gjøre? 

Jo – vi er tilstede hvor hjelp trengs når stormen legger seg. Enten med shelterboxes, 

waterboxes eller med bidrag til andre organisasjoner som utfører arbeidet på stedet. 

Dette bringer meg videre til Rotarys motto for februar.  Awareness. Fritt og 

hensiktsmessig oversatt til norsk - Måneden for Verdensforsåelse. Da er vi litt 

nærmere en logisk forståelse. Verdensforsåelse kan også defineres forskjellig 

avhengig av hvor du står i tid og rom. Men definerer vi begrepet ytterligere til hva jeg 

tror Rotary legger i det vil det være naturlig å koble det opp mot våre ledende motto, 

Service above self – Doing good in the world. 

Verden forandrer seg over tid. Jeg vet at analytikere hevder vi har mindre konflikter i 

verden nå enn i andre halvdel av forrige århundre. Kanskje er det vi som har fått en 

geografisk nærhet til de ødeleggende virkningen av konflikt  som vi ikke hadde under 

Vietnam-krigen og borgerkrigene i Kambodsja og sør for Sahara.  

Rotary representerer det gode i verden og gjennom våre seks satsningsområder gjør 

vi en innsats for å  -lindre nød og bidra til fred.  

1. Fred og internasjonal konfliktløsning 

2. Sykdomsforebygging og behandling  

3. Vannforsyning og avløp  

4. Helsetiltak for mor og barn  

5. Grunnleggende utdanning og leseferdigheter 

6. Og sist men like viktig - Økonomisk- og samfunnsmessig utvikling. 

Vi har verktøy og velstand (ja faktisk!) som gjør oss i stand til å hjelpe. Kloke 

mennesker lager kloke konklusjoner når de tenker høyt. «Ingen kan hjelpe alle – 

men alle kan hjelpe noen».  
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Vi kan nikke og erklære oss enige. Men skal vi være fornøyd med det!? Som sagt – å 

si det er en ting – å gjøre det – ja det er det eneste som teller. 

Hva må til? Jo vi må ha sterke og vitale klubber. Ikke alle har lokale forutsetninger for 

å være store, men alle bør være vitale. Med det mener jeg at vi må aldri slippe tak i 

et sunt og kritisk blikk på klubbens virksomhet. Klubben må synes i lokalsamfunnet. 

Gjerne gjennom allmennyttige prosjekter (husk Rotary-refleksvesten) og gode 

klubbkvelder. Nedsummert med to streker under svaret = nye medlemmer som er 

opptatt av aktivitet, spennende foredrag og godt kameratskap. Med det knytter vi 

sammen rotarianere av begge kjønn og fra varierte yrker. 

Hva blir konsekvensen av dette? Svaret er klubber med en god økonomi (Glem ikke 

TRFbidraget)som er i stand til å bidra  i et bekymringsfullt verdensbilde. Vi vil oppleve 

rotarianere som gjennom gledestårer ser resultatet av å ha bidratt i konkrete 

prosjekter hvor glade barn og voksne viser sin takknemlighet. When we have been  

«doing good in the world». Og suksess er den beste grobunn for ny suksess. 

Begeistrede rotarianere er våre beste markedsførere overfor nye rotarianere! 

Distriktssekretær Ragnar har lagt ved medlemsoversikten pr. utgangen av januar. Er 

du fornøyd med resultatet, spander et wienerbrød på neste møte og hold fram. Er du 

ikke fornøyd, spander et wienerbrød og bestem dere for en langsiktig (ikke langsom) 

snu! 

ROTARY HAR BURSDAG 24. FEBRUAR  -  GRATULERER MED DAGEN!!! 

 

Ha et fortsatt riktig godt Rotaryår 

Vennlig hilsen 

Odd Jarle Hagen 

Distriktsguvernør D-2305 

2015 - 2016  

        


