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Hamar, 22. November 2015 

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV NOVEMBER  2015 

Kjære rotaryvenner i Distrikt 2305. 

RI President K.R. Ravidran valgte et universelt motto som vi gjerne bør adoptere som 

et personlig motto for hele vårt liv her på Jorden. «Be a gift to the world»!  Vi er født 

inn i denne verden som en potensiell «gave til verden», og jeg er temmelig sikker på 

at vi alle på en eller annen måte gjennom vårt liv har vært nettopp det. Som 

rotarianere vet vi at dette er kjernepunktet i vår organisasjon, og en tydelig appell til 

alle rotarianere: «Service above self»! 

K.R. Ravindran oppfordrer alle Rotary medlemmer til å gi gaver av tid, talent og 

kunnskap til å forbedre livene i lokalsamfunn over hele verden. 

«Gjennom Rotary, kan vi ta disse gavene og gjøre en reell forskjell i andres liv, 

og i vår verden»! 

 

Den finansielle verktøykassen. 

November er måneden med fokus på Rotaryfondet, TRF, The Rotary Foundation. 

The Rotary Foundation ble innstiftet på Rotary Convention i Atlanta i 1917, og vil bli 

feiret med sine etthundre år på Rotary Convention i Atlanta, USA i 2017. TRF har 

vært vår finansielle verktøykasse i alle disse årene. Her har klubbene sammen med 

immaterielle verdier og medmenneskelighet kunnet hente økonomiske bidrag til å 

realisere gifts to the world. Like klart er det at denne verktøykassa må ha påfyll jevnt 

og trutt. På det området er det stor forskjell klubbene i mellom. Alle klubbene som 
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bidrar tilfredsstillende bør med god samvittighet hente ut midler til sine hjelpe-

prosjekter i nærområdet eller internasjonalt. Mitt ønske for dette Rotary året er at 

klubbene så langt det lar seg gjøre nærmer seg 100 USD pr. medlem. Ei full 

verktøykasse med økonomi og initiativ gir så mange muligheter til å yte «service 

above self». Verden trenger Rotary og rotarianere mer enn noen gang.   

TRF kanaliserer bidrag til END POLIO NOW. For et drøyt år siden hadde vi tre land 

hvor kampen mot polio fortsatt var aktiv. Det gledelige er at Nigeria nå etter ett år, er 

erklært fri for polio. Offisielt er det nå Afghanistan og Pakistan hvor den forebyggende 

kampen mot sykdommen fortsatt er krevende. Det skaper bekymring at krig og uro i 

begge disse landene, i tillegg til Syria og Irak og flyktningestrømmer som sprer seg ut 

over regionen som ringer i vannet, betyr en økt risiko for spredning av polio. Ifølge 

mine kilder er det nå registrert tilfeller på grensen mellom Syria og Tyrkia, og for en 

måneds tid siden ble det kjent i pressen at to tilfeller var registrert i Ukraina. 

Nå er førtien klubber besøkt. Det gjenstår ti klubber. Jeg har sagt det tidligere, og 

gjentar, at dette har vært en høst med et mangfold av opplevelser som vil prege meg 

resten av livet. Det er i stor takknemlighet jeg ser bakover på alle klubb-besøkene og 

menneskene jeg har møtt.   

 

Ha et fortsatt riktig godt Rotary år! 

Odd Jarle Hagen 

Distriktsguvernør D-2305 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


