
                                                                                                                

MÅNEDSBREV JULI 2021 

NYHETER FRA DISTRIKTET 

Da er vi i gang med et nytt Rotary-år! Først vil jeg takke for året som har gått, og til de som har vært presidenter i det svært 
vanskelige pandemi-året. Det har på alle måter vært utfordrende og stilt andre krav til oss enn hva vi normalt har vært vant til. 
Så får vi kanskje håpe at det er en liten bonus i at de aller fleste er blitt godt vant med å bruke PC‘en til nettmøter, og sett 
hvilken nytte vi kan ha av det. Det gir i hvert fall en mulighet til å invitere foredragsholdere som bor langt unna til nettmøter, 
der man ellers ikke hadde muligheten til fysisk å møte opp i klubben. Min oppfordring er: Ta vare på kunnskapen om nettmøter.   

Så vil jeg også gratulere og ønske de innkommende presidentene lykke til. Dere har også gjennomgått den tradisjonelle 
opplæringen før tiltredelse – men alt er da blitt gjennomført på nettet. Så ser det vel ut til at vi nærmer oss et normalår etter 
årets sommerferie, der de fleste har fått sin tilmålte 
vaksine.  

Den 21. juni hadde vi et guvernørskifte på Elverum, der 
Roald Fiksdal kunne overlevere guvernørkjedet til meg. Stor 
takk til Roald, som på ingen måte har hatt et enkelt år som 
guvernør, men som alltid har vist stort engasjement og godt 
humør i en vanskelig tid.  

Fra venstre: Eva Fiksdal, Roald Fiksdal, Vigdis Osbak og Hans Olav Osbak.  

Mitt guvernørår startet formelt 1. juli, og juli kan være en stille tid for mange av oss. 
Mitt håp er at klubbene har hatt anledning til å få på plass et godt styre for kommende 
år, at kursen og målene er kommunisert – og at man kan gå offensivt i gang på å ta 
igjen noe av det tapte.  

Distriktet har kun en hovedmålsetting for det kommende år – og som sammenfaller 
med målsettingen til Rotary’s nye president – Shekhar Metha: Medlemsvekst (Grow 
Rotary). Vi har vært gjennom en vanskelig tid der vi i lange perioder har mistet den 
viktige sosiale møteplassen vår. Når vi nå kommer i gang igjen kan det være mange som 
føler på det samme savnet, og som kan være mulige kandidater til å bli med i Rotary. 
Medlemsvekst bør hver av våre presidenter sette øverst på dagsorden, og Rotary’s 
hovedtema for august er nettopp «Medlemsrekruttering og etablering av nye klubber». 
Distriktsorganisasjonen står klar til å støtte med hjelp og råd der dere måtte ønske det, 
og vi møter gjerne fysisk til møter der det er ønskelig.    

DISTRIKTETS HJEMMESIDE 

Distriktet har foretatt en forenkling og oppdatering av hjemmesiden. Ikke alt er på plass ennå. Siden er et hjelpemiddel både til 
klubbene og distriktsorganisasjonen. Min oppfordring er: Gjør dere kjent med hva som ligger av informasjon, meld fra om dere 
savner noe. Ta gjerne kontakt med distriktets komiteleder for Kommunikasjon og PR (Halldor Kvale-Skattebo 
rotary@skattebo.se) om dere har spørsmål eller har gode historier som kan inspirere andre klubber. Min oppfordring her er: 
Tør å fortelle og dele med andre det gode Rotary-arbeidet dere utfører! 

 
Sist, men ikke minst: Sett av tid til årets distriktskonferanse på Lillehammer 2.-3. oktober. Jeg gleder meg masse til å se dere 
der! Vi planlegger også med å ha en utstilling av klubbenes prosjekter (Rotary torget – House of friendship). Påmelding med 
program legges ut rundt 1. august. 
 
Med Rotary-hilsen                                                                                                                                                                   

 

Hans Olav Osbak 
Distriktsguvernør 2021-22 
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