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SOMMERHILSEN FRA DISTRIKT 2305  
Velkommen til nytt Rotary-år!  

Forberedelsene har pågått i hele vår, nå er vi klare til innsats. Et spennende Rotary-år ligger foran 

oss! Pandemien har preget de siste årene, nå håper vi på et normal-år!       

Dere i klubbene har forberedt oppstarten med mål og planer for det kommende året som dere har 

lagt inn i Club Central. Gratulerer til dere alle som har gått på som presidenter 1.juli, og til alle dere 

andre som har tatt på dere ulike verv i Rotarys tjeneste.  

  

40-ÅRSJUBILEUM KOMBINERT MED PRESIDENT- OG GUVERNØR-SKIFTE PÅ GJØVIK  

Lørdag 18.juni inviterte Hunn/Gjøvik rotaryklubb til en storslagen fest. 

Klubben markerte sitt 40-årsjubileum i Odd Fellows selskapslokaler 

samtidig som det var både guvernørskifte og presidentskifte. 50 gjester 

deltok på festen. Asmund Amundlien overtok presidentklubba og er klar 

til å realisere sine planer for neste Rotary-år.  

                                                                 

Rotary-hjulet er vårt varemerke. Det symboliserer et hjul 

i fart som skal vise at vi tilhører en organisasjon i 

utvikling. 

  

 Jeg vil få takke Hans Olav Osbak for et aktivt år med medlemsvekst på agendaen. Du har vært en     

 synlig og tydelig guvernør og drevet Rotary-hjulet framover til inspirasjon for oss som   

 har samarbeidet med deg, og alltid har du en god historie på lager!  

  

Mitt mål for neste Rotary-år er at jeg skal bidra til et nært og tett samarbeid mellom 

distriktsorganisasjonen og klubbene, og sammen skal vi vise at «Rotary er hva Rotary  gjør».  

Distriktsorganisasjonen består av mange dyktige folk med ulik kompetanse og ulike ansvarsområder 

som alle ønsker å bistå dere ved behov. Åtte assisterende guvernører vil ha jevnlig kontakt med dere.  

 

Bruk Distriktets Håndbok for å finne nyttig informasjon som ligger på Distriktets 

webside https://d2305.rotary.no.  

Her finner dere klubbens årshjul og mange nyttige opplysninger for de ulike styrevervene. 

Her ser dere også hvem dere skal kontakte i distriktsorganisasjonen innenfor de ulike 

fagområdene. Viktig i klubbarbeidet er Rotarys sju fokusområder, der «Støtte miljøet» 

er ett av de nyere områdene.  
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DISTRIKTSKONFERANSEN PÅ GJØVIK 23.-25.SEPTEMBER                                                    
Merk dere datoene! Distriktskonferansen er årets viktigste møteplass for oss rotarianere. 

Konferansen bygger opp under ett av våre formål: Å utvikle vennskap som grunnlag for å 

gagne andre. Her vil dere også hente faglig inspirasjon som dere kan ta med tilbake til egen 

klubb og utvikle videre der. Tema for konferansen er «Fremtiden vårt felles ansvar». 

Programmet med påmeldingsskjema finner dere på distriktets hjemmeside. 

Meld dere på Rotary-torget til Åshild Lundgaard, 90850872. lundgaard.ashild@gmail.com. 

Dette er en flott anledning til å vise andre hva som skjer i din klubb. 

 

NYTT FRA ROTARY INTERNATIONAL                                                                                          
                                                                                            1.juli fikk vi Rotarys første kvinnelige     

   verdenspresident, Jennifer Jones.  

   Hennes tema for Rotary-året 2022-23     

   er Imagine Rotary. «I have a  

   dream….». Hun beskriver årets motto  

   slik: «Tenk deg en verden som  

   fortjener vårt beste der vi står opp hver  

   dag og vet at vi kan gjøre en forskjell».                                                                       

   Hun er opptatt av at Rotary skal  

   formidle «Den gode historien» som skal                                                                                          

                                                                                            vise hva Rotary står for. 

.                                                                                           

                                                                                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

  FORBEREDELSER TIL ROTARYÅRET 2022-23                                                                            

      
   PETS på Dombås mars 2022                                               

                                                                                                   
                                                                                         Styreseminar på Honne mai 2022                                                                                               
 

PETS (President Elect Training Seminar) og Styreseminarene i Ålesund og på Honne inngikk i 

forberedelsene for Rotary-året 2022-23. Vil minne om Henry Fords ord: « Å komme sammen er 

begynnelsen, å holde sammen er fremskritt og å arbeide sammen er suksess».   

Det er mye flott aktivitet rundt i klubbene. Fortell om det positive som skjer slik Løten Rotaryklubb 

gjør i siste nr. av Rotary Norden: To ungdommer forteller om erfaringene med ei vellykket RYLA-helg!  

  

Jeg ser fram til et interessant Rotary-år sammen med dere!  

FORTSATT GOD SOMMER!  
  

Med Rotary-hilsen  

  
Gunhild H.Aalstad  

Distriktsguvernør 2022-23                                 


