Rotary District 2305 Zone 16

Hamar, 19. Januar 2016
GUVERNØRENS MÅNEDSBREV JANUAR 2016
Kjære rotaryvenner i Distrikt 2305.
Godt Nytt År!
De tre ordene rommer et stort ønske fra meg til deg, og holder ved like en tradisjon
ved inngang til et nytt år. Vi trenger håp om at året skal bli godt. Men vi vet at for
svært mange vil dette året fortsatt gi utrygghet, frykt og lidelser.
Jeg tror at du allerede har skjønt hvem jeg aller først og fremst tenker på.

Men - Er det virkelig så mange?! - - Ja det er faktisk enda flere. Dette er de store
runde tallene og attpå til et år gamle. Vi er mange rotarianere som kjenner dette som
en klump i magen. Vi vil så gjerne hjelpe. Samtidig arbeider personer og systemer
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destruktivt i flere konfliktområder, slik at avstanden mellom hjelpen som gis og det
reelle behovet bare øker.
Nå har vi et betydelig antall flyktninger spredd ut over hele landet. De trenger hjelp til
kunnskap om vår kultur, og hjelp til å lære norsk. De trenger ledsagere i møte med
myndigheter, og ikke minst imøtekommenhet til å bli inkludert i sosiale fellesskap.
Jeg vet at vi har klubber som allerede er i gang med dette. Rotary Norden vil gjerne
ha kontakt med de som har engasjert seg på en eller annen måte, og redaktør Ottar
Julsrud har bedt om hjelp til å komme i kontakt med de klubbene. Utgave nr.2 av
bladet er under arbeide. Ta oppfordringen og ring eller send en mail til Ottar snarest
mulig; mob.: +47 90523939 e-mail: julsrud@online.no
Jeg oppfordrer så mange klubber som mulig til å ta et tak. De fleste er vant til å
arbeide med prosjekter i nærområdet, og «prosjekt flyktning/medmenneske» kan gi
så uendelig mye tilbake på alle måter. En organisasjon med motto «service above
self» kan ikke unngå å være tilstede i denne utfordringen.
Medlemsutviklingen i distriktet er en utfordring som alle klubbene har fortalt meg at
de tar tak i. Det tror jeg at de mener på alvor. Som jeg har sagt på mine besøk ser
det ut til at nedgangen er i ferd med å flate ut. Det kan se ut som at det er tilfelle, men
oppgangen lar så langt vente på seg. Vi skal opp, men som PDG John Hockin sa på
Distriktskonferansen i høst; «Dere skal attrahere nye medlemmer – ikke rekruttere!»
Det har dere riktig verktøy til å gjøre. I mine foredrag i klubbene brukte jeg minst åtti
prosent av tiden til å gi eksempler på aktiviteter og prosjekter som i tillegg til alt dere
allerede er i gang med skal kunne tiltrekke både yngre og eldre, - men er folk klar
over hvor attraktive klubbmiljøene deres egentlig er? Rotaryklubbene representerer
et mangfold av yrker, så markedsføring bør være et godt kjent virkefelt. Ta plass på
torget og rop det ut – her er vi!
Guvernør for 2018-2019 skal velges så snart som mulig. For to uker siden ble det
sendt ut en ny oppfordring til klubbene om å finne kandidater. Kom igjen. Dette er en
utfordring som gir rike minner for resten av livet. Jeg er sikker på at alle klubbene har
en kandidat som kan være skikket og som klubben kan stille seg bak. Det er en ære
for klubben å få en distriktsguvernør fra sin klubb.
TRF-bidragene fra klubbene i vårt distrikt er så langt i 2015-2016 ikke rare greiene.
En graf som er gjengitt på My Rotary minner ubehagellig mye om profilen på
unnarennet i den største hoppbakken i Planica. Jeg regner med at dette blir rettet på
innen utgangen av april måned.
Jeg ønsker dere alle et fortsatt Godt Rotaryår!
Odd Jarle Hagen Distriktsguvernør D-2305 2015-2016
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