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Hamar, 13. Desember 2015 

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV DESEMBER  2015 

Kjære rotaryvenner i Distrikt 2305. 

Desember er markert som familiemåneden i Rotary. Kanskje ikke overraskende. 

Det er ikke bare i vår kulturkrets at julen, eller overgangen til et nytt år, markeres. Det 

er gjerne da vår tilhørighet og emosjonelle sider, sammen med hukommelsen om 

hvem vi er og hvem vi hører sammen med, når sitt høydepunkt i året. Det er da vi 

også blir vekket av vår samvittighet og gjerne inkluderer de som ikke har det like bra 

som oss i vår familie. I desember er det mange som på flere måter strekker armene 

lengre enn kroppen rekker for å lindre og bidra til å begrense nød. Det er da vi fyller 

ut giroblanketten til Kirkens Bymisjon og stopper opp ved Frelsesarmeens Julegryte, 

eller sender en hilsen til en venn vi ikke ser til så ofte som vi burde. 

  

Julegryta er min faste plass i 

desember. Hamar Vest Rk har vært 

Frelsesarmeens hjelpere i mange år. 

Mange Rotary klubber i distrikt 2305 

har etter hvert kommet til. Vi er heldige 

som er tiltrodd denne muligheten til å 

hjelpe, og gi Rotary et lokalt ansikt. 

Frelsesarmeen betyr et lys i vinter- 

mørket for de som mangler mat, varme 

klær og julegaver til barna.        

Det er spesielt nå mot jul jeg blir grepet av å tenke over alt det gode rotarianere i vårt 

distrikt presterer for å lindre nød i verden. Tankene går til Sunnmørs- klubbenes 

skoleprosjekt i Sierra Leone. De bygde skole, driver skolen, ja nå har de til og med 

skaffet sytten sykler, slik at de som har lengst vei kan møte opp. Alt dette på tross av 

en tung periode med ebola utbrudd. Og hva gjorde de da? De sendte penger til mat 

for den isolerte landsbyen! Å bekjempe analfabetisme er et nødvendig grunnlag for at 

mennesker skal kunne utvikle seg og det lokalsamfunnet de er en del av. Toten- og 

Hadelandsklubbene gjennomfører et utrolig stort vannprosjekt i Kenya. Rent vann er 

en livsnødvendighet, som sikrer helse og reduserer barnedødelighet. Slik kan jeg 



Rotary District 2305 Zone 16 

 

DG 2015-2016   D 2305 
Odd Jarle Hagen                       e-mail:                                                         Phone: 
Holsvegen 14  
N-2305 Hamar  e-mail: odd.jarle@idea-utvikling.com +47 90 59 39 55 
 

  

fortsette å fortelle om klubbene i Hamarregionen som skaffet vann til en skole og 

landsby i Armenia. De finansierte opplæring av birøktere og anskaffelse av bikuber til 

en landsby i et farlig grenseområde med minelagte jorder og pågående snikskyting. 

Hamar og Elverum Rotary klubber har i flere år drevet «EyeCamps» i Nepal hvor 

tusenvis av blinde har fått synet tilbake ved enkle operasjoner. Jeg vet at mange 

prosjekter er utelatt, men dette var et lite knippe av hva vi kan være stolte over å ha 

fått til. Ikke minst gjelder det en hel rekke med gode lokale prosjekter, rettet mot 

eldre, mot institusjoner, og alle stier og gapahuker som bidrar til folkehelse og 

turglede. Det varmer å vite at noen har det bedre fordi du ønsket å - -  

«BE A GIFT TO THE WORLD» 

For meg er løpet som distrikts guvernør halvveis gjennomført. Når dagen er omme 

har jeg sammen med Ragnhild besøkt alle de femtien klubbene. Siste klubb er Eda-

Eidskog Rk. Jeg har vært spent på å besøke dere alle, og mine forutanelser om at 

dette skulle bli en travel, men særdeles trivelig høst har slått til for fullt. Jeg kjenner at 

familiebegrepet er blitt så uendelig mye større. For hver rotarianer og ledsager jeg 

har trykket i hånden, kjenner jeg at de som står meg nær er blitt flere. 

Så – kjære rotaryvenner har jeg en opplysning som både dere og jeg har grunn til å 

være eksepsjonelt stolte over. 

Vårt distrikt nr.2305 er et av 31 distrikt i vår sone. Club Central har vært en til dels 

hard nøtt for mange presidenter og sekretærer, når mål for 2015-2016 skulle legges 

inn på nettet. Distrikt-trener Margit gjorde en grundig jobb med opplæring og 

oppfølging på PETS og KK-seminarene. Assisterende guvernører har fulgt opp veldig 

godt, og jeg vet at distriktssekretær Ragnar har hatt god kontakt og hjulpet mange 

klubber til å få tallene på plass. Dere fikk det til. Og ikke bare det – Vårt distrikt har 

gjort jobben langt bedre enn alle andre distrikt i sonen!!! Alle ligger bak oss –  for dem 

- beklagelig langt bak oss. 

GRATULERER! 

POLIO+    Fra distriktet har vi overført US$5000 for et par uker siden. Som dere vet 

multipliserer Melinda og Bill Gates dette med to fra sitt fond slik at det totalt betyr et 

bidrag til bekjempelsen av polio på ca.129 000 kroner. 

Da gjenstår det å takke alle for et godt samarbeide i dette halvåret, og å få ønske 

dere alle i klubbene og distriktsledelsen en riktig God Jul og et spennende og godt 

Nytt År!  

Odd Jarle Hagen,  Distriktsguvernør D-2305  2015-2016 

                           


