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Kongsvinger, 20 Oktober 2015 

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV OKTOBER  2015 

Kjære rotaryvenner i Distrikt 2305 

Oktober er på hell. Ja, denne måneden går fort unna. Dette månedsbrevet har fokus 

på Yrkestjenesten som er månedens tema. Distriktskonferansen som ble gjennomført 

10-11. oktober. Litt om FN-dagen og Poliodagen som begge dateres 24. oktober, og 

til slutt guvernørens reise gjennom året til nå. 

Oktober måned er definert som ”Yrkestjeneste måneden”. Oktober måned er 

definert som ”Yrkestjeneste måneden”. Yrkestjenesten var en av grunnpilarene i 

Rotary fra starten av, men har kanskje kommet noe i skyggen i de siste årene. 

Yrkestjeneste i Rotary innebærer at vi er opptatt av høy profesjonell standard og etikk 

i vårt yrke, og at vi benytter vår kunnskap og erfaring i yrket til å hjelpe andre. De bør 

etter min mening tørkes støv av oftere og være basisen for hva vi som organisasjon 

kan tilby nye medlemmer. Yrkestjenesten kan drives både internt og eksternt. Ego-

foredrag er eksempel på den interne delen. Bedriftsbesøk et annet. Mange klubber 

driver heldigvis også sterkt med yrkestjeneste utad enten i form av yrkesmesser, 

mentor-ordninger og yrkesrettledning. 

Distriktskonferansen er historie – og en god historie! Nesten 180 deltakere fylte 

Scandic Ringsaker i to hele dager, 10-11. oktober. Svært gode tilbakemeldinger fra 

vest og øst og fra Sverige og RI President K. R. Ravindrans utsending og personlige 

venn PDG W. John Hockin fra England. Han sa – og han skrev i e-post etter 

konferansen at dette var «The best district conference ever visited»!! Og han har en 

merittliste på 250 distriktskonferanser siden tidlig på nittitallet! Ja, nesten ikke til å tro.  

Men jeg vil så gjerne det. Vi hadde et fantastisk team fra Hamar Vest Rotary klubb, 

mer enn tjue, som sto for det tekniske arrangementet med president Hilde Kristin 

Westgård som den dyktige leder. Ikke en detalj klikket. Tenk på de 1620 rotarianerne 

i vårt distrikt som gikk glipp av dette. Gå inn på distriktets hjemmeside og finn datoen 

for neste års konferanse i Ålesund og reserver denne! 

Gode foredrag av filosofen Einar Øverenget med tema rettferdighet, utgått fra 

Rotarys fire-spørsmåls prøve, med flere. Hotell som fungerte perfekt og alle sørget 

for å holde seg innenfor tilmålt tid. For øvrig 100% Rotary relaterte tema. Stor takk til 

alle som bidro til suksessen! 
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24. oktober, FN-dagen  

FN-pakten trådte i kraft 24. oktober 1945. I alt 49 rotarianere deltok i utarbeidelsen av 

FN's charter i San Fransisco i 1945. Av femti nasjonale delegasjoner hadde tjue av 

dem rotarianere i sin stab og flere ble ledet av rotarianere. Elleve rotarianere var 

invitert som rådgivere for arbeidet med charterdokumentene. USA's utenriksminister i 

1945, Edward Stettinius jr. uttalte at "invitasjonen til RI til å delta som rådgivere for 

USA's delegasjon var en anerkjennelse av den rolle rotarianere har spilt og fortsatt vil 

spille for å utvikle forståelse mellom nasjoner. Rotary's representanter var helt 

nødvendige i San Fransisco. De gav betydelige bidrag til selve charteret, og etter 

hvert spesielt til utformingen av retningslinjene for etableringen av UNESCO". 

Med sine betydelige bidrag ved chartringen av FN ble grunnlaget lagt til at Rotary 

siden har vært delegert og hatt observatører ved de fleste FN-organisasjoner og 

møter. Vær stolt av Rotary! 

24. oktober, Den internasjonale poliodagen.  

Selv om polio er utryddet i store deler av verden eksisterer den fortsatt i Pakistan og 

Afghanistan. Nigeria har nå vært poliofritt i over ett år. Polio inntreffer som oftest hos 

barn under fem år og kan føre til lammelser. Den 24. oktober markeres verdens 

poliodag, en dag hvor personer over hele verden kan rette sin oppmerksomhet mot 

viktigheten av poliovaksinasjoner og den globale utryddelse av polio. 

En av 200 polio infeksjoner leder til irreversible lammelser (vanligvis i ben), av disse 

dør 5% til 10% når musklene man benytter for å puste ikke lenger fungerer som de 

skal. 

Som sagt, nå er det kun to land tilbake. Dette er fantastiske resultater, men polio 

utgjør fortsatt en trussel mot det globale samfunnet. Derfor er det viktig at vi ikke 

glemmer POLIO+ aksjonen som vi har bidratt til, og som vi må fortsette å bidra til i 

hver eneste Rotary klubb. 

Guvernørens reise gjennom året – til nå. 

Mens jeg sitter og skriver dette er jeg i Kongsvinger. I går kveld var det et godt møte i 

Odal Rotary klubb på Odalstunet Bygdemuseum. Lavloftet lun atmosfære med varme 

både på peisen og i ovner. Kjempetrivelig. I kveld møter vi, Ragnhild, jeg og AG 

Coen i Vinger Rotary klubb. Til nå er 27 klubber besøkt. Jeg nyter dem alle i sin 
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forskjellighet og 100% gjestfrihet. Det har selvfølgelig vært en travel høst. I tillegg har 

vi hatt vår egen distriktskonferanse og gjort gjestebesøk i distrikt 2250 i Førde og 

2400 i Halmstad.  

Ragnhild skal ha mye av æren for utholdenheten. Hun har kjørt hver eneste 

kilometer! Mitt sertifikat er ft i karantene etter et illebefinnende i juni måned. Men meg 

feiler intet. 

Ha et fortsatt riktig godt Rotary år! 

Odd Jarle Hagen 

Distriktsguvernør D-2305 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


