
  
       MÅNEDSBREV AUGUST 2022 
 
August: Måneden for medlemskap og nye klubber.   
 
 August er det mykeste myke jeg kjenner, 
 denne skjelvende streng mellom sommer og høst, 
 denne dugg av avskjed i mine hender.  
 Dette hemmelig milde inn over jorden, denne lyden av stillhet: 
 Tal Herre tal! Dette lyset som hviler på modningens høyde, 
 dveler og synker mot visningens dal. Disse kvelder da trær er som skygger i skyggen.  
 Denne ettårsfred over sted og forstand. 
 Jeg har drømt at jeg seilte mot evigheten, og en kveld i august var den første 
 besynderlige duse kjenning av land. Jeg vet i alt det jeg ikke vet: 
 August er det mykeste myke jeg kjenner. Myk som sorg og som kjærlighet. (Einar Skjæråsen) 

 
AUGUST ER MEDLEMSKAPSMÅNEDEN 
Medlemsutvikling står sentralt nå i oppstarten av et nytt Rotary-år. Klubbene kan 
prøve ut alternative måter for å nå nye, potensielle medlemmer. Rotary har 
utviklet nye klubbmodeller, f.eks satellittklubber, for å imøtekomme nye ønsker 
og behov. Men fokuset i august skal også være på hvordan vi ivaretar de som 
allerede er medlemmer, feire vennskapet og de gode tiltakene klubbene initierer. 

Distriktet stiller gjerne opp for å diskutere tiltak for å skaffe nye medlemmer og utvikle nye 
klubbmodeller:                                                                                                                                                                                                          
Kontaktperson: Laila Hurlen,  tlf 480 55 168  laila.hurlen@hotmail.com 
Nye klubber: 
Kontaktperson: Arvid Blindheim, tlf 913 28 056 arvid.blindheim@icloud.com 

 
DISTRIKTSKONFERANSEN PÅ GJØVIK – program og 
påmeldingsskjema 
Her er invitasjonen til årets distriktskonferanse på Gjøvik, 23.-25. 
september 2022 
Her kan du melde deg på: 
Påmelding Rotary-torget:  Åshild Lundgaard tlf.908 50 872     

                                                   lundgaard.ashild@gmail.com 
Ikke gå glipp av konferansens faglige innhold med fokus på klimautfordringer, den norske drømmen 
og at fremtiden er vårt felles ansvar. Årets viktigste møteplass for oss rotarianere! 
Dette vil du vel ikke gå glipp av? 
 
NOMINERING AV GUVERNØR FOR ROTARYÅRET 2025-26 OG NY LOVRÅDSREPRESENTANT 2023-26  
Brev er sendt alle klubbene. Forslag til kandidater sendes IPDG Hans Olav Osbak. Frist 15.september. 
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To tidligere distriktsguvernører er gått bort       
Einar Driveklepp 
Den første distriksguvernøren i det nye Rotarydistriktet 2305, 
Einar Driveklepp, døde 18.juni. Einar var distriktsguvernør i 2011-
12. Han var president i Hadeland Syd Rotaryklubb i 1986-87 og i 2001-2002. 
Knut Korsæth  
Tidligere distriktsguvernør og medlem i Mesna Rotaryklubb, Knut Korsæth, døde 15.juli 2022,  90 år 
gammel. Han ble medlem i Rotary i 1969 og var distriktsguvernør for tidligere Rotary-distrikt 2300 i 
2002-03. 
Vi takker begge for deres store engasjement for Rotary og lyser fred over deres minne. 

 
UNGDOMSUTVEKSLING I DISTRIKT 2305 

          
 
GRATULERER til alle dere som har tatt imot ungdommer den siste uka. 7 flotte ungdommer reiser ut 
fra vårt distrikt til forskjellige deler av verden, 9 ungdommer tar vi imot. Bilde 1 er Alma som tas imot 
av Vinger og Kongsvinger RK. Bildet nr 2, Celina ønskes velkommen til Østre Toten RK. Bilde nr.3 er 
Wilfrid og Eira, Eira reiser til Canada i slutten av måneden. Alvarheim/Elverum RK tar imot på 
Gardermoen. Det 4.bildet, her blir Katharina og Aune tatt imot av Moelv RK. 
De andre klubbene som tar imot ungdommer i 2022-23 er Ringebu, Gjøvik, Hamar som tar imot 2 og 
Vestnes. Vi er stolte over å ta imot alle de ungdommene som får en slik sjanse i vårt distrikt. Du 
møter dem på Distriktskonferansen! Takk til alle dere ute i kubbene som gjør dette mulig! Lykke til!  
Samtidig vil jeg få minne om at søknadsfristen for ungdomsutveksling for 2023-24 er 1.november. 
Viktig å starte planleggingen tidlig! Har dere spørsmål, ta kontakt med ansvarlig for 
ungdomsutvekslingen i distriktet, Elina Tomren, tlf 41370308, rotaryelina@gmail.com 
 

   GUVERNØRBESØK 
   22.august starter jeg på min reise rundt i klubbene.             
   Jeg begynner med Sør-Valdres, Ringebu og Løten. 
   Deretter går turen vestover til Hareid, Ulstein, Herøy, 
   Ørsta og Volda. 
   Jeg gleder meg til å besøke dere! 
   Jeg er klar! 

           
Jeg ønsker dere alle en fin oppstart på det nye Rotary-året! 
Gleder meg til å se dere på Distriktskonferansen på Gjøvik i september! 
 
Med Rotaryhilsen 

 
Gunhild H.Aalstad 
Distriktsguvernør 2022-23 
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