
  

  
  

         MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER 2022 

  
September: Måneden for utdanning og leseferdigheter  
  

Rotarys mål er å styrke lokalsamfunnets evne til å støtte 

grunnutdanning og leseferdighet, redusere kjønnsforskjeller i 

utdanning og øke leseferdigheten blant voksne.  

Antall personer over 15 år som ikke kan skrive i dag, er over 750 

millioner i følge tall fra UNESCO.  

De fleste av årets måneder har spesielle tema.  

Temaet for oktober: Økonomi og samfunnsutvikling.  

  Bruk månedenes temaer når dere skal planlegge foredrag og  aktiviteter på møtene.  

  
Flott nyhet  - Rotary introduserer egen app for smarttelefon    

 Nå blir det enklere å søke opp Rotary-relatert informasjon.       

KURS FOR BRUK AV APP'EN:  

Det vil bli holdt web-kurs (webinar) både på landsplan og for vårt distrikt D2305. Kursene vil ta for 
seg innhold, funksjon og mulighetene som den nye appen byr på. Etter hvert vil det også komme 
utvidelser av appen og nye funksjoner. De distriktsvise kursene  
går slik:  

  

D2305: Tirsdag 13. september kl 20:00  
Lenke til møtet: meet.google.com/ywj-owgg-dmm  
D3305: Onsdag 14. september kl 20:00   
Lenke til møtet: meet.google.com/uby-abfo-waq  
  

Det er og mulig å delta på de Nasjonale kursene: onsdag 28.september og 29.september kl.21.00. 
Lenke til møtene, se Distriktets hjemmeside. For nærmere informasjon, kontakt DICO i D2305 Svend 
Strand.  

  

   Husk Poliodagen 24.oktober! 

   Håper mange klubber vil delta med markeringer denne dagen! 

    I mer enn 35 år har Rotary arbeidet for å bekjempe Polio, dette arbeidet     

    fortsetter gjennom vaksinering. 

  

                       



 

GRATULERER!       

Verdenspresidenten i 2021-22, Shekhar Mehta, hedrer alle klubber som har hatt god 

måloppnåelse i forrige Rotary-år, og disse vil motta en diplom fra Rotary International 

en av de første ukene.   

Følgende klubber er hedret i D2305: Alvarheim RK, Eda/Eidskog RK, Grue RK,  

Hunn/Gjøvik RK, Lillehammer RK, Molde RK, Ottestad RK, Raufoss RK, Ringebu RK, 

Stranda RK, Ulstein RK og Aalesund Øst RK. Distriktsguvernør for 2021-22, Hans Olav    

                          Osbak, gratulerer dere alle!   

                                                                             
Klubbesøkene er godt i gang – og for ei reise!  

  

  
Klubbesøk i Sør-Valdres med  

opptak av nytt medlem.                                                    

                                                                                   Fellesmøte med Aalesund Øst og Aalesund RK.                                           

Første klubb jeg besøkte, var Sør-Valdres, en klubb med stort lokalt engasjement. Siden har det gått slag i slag 

med Ringebu, Løten og over fjellet til Søre Sunnmøre. 14 klubber har jeg nå besøkt. Takk for ei fantastisk reise 

der jeg har fått et godt innblikk i lokalt og internasjonalt engasjement. Men en felles utfordring nevnes overalt 

der jeg ferdes, vi trenger nye, yrkesaktive medlemmer, og vi må lytte til hva de yngre er opptatt av! Nå ser jeg 

fram til neste uke med ny tur over fjellet til Midsund, Vestnes, Hustadvika og Molde. Reiseruta ligger på 

Distriktets hjemmesider.  

  

Mange av oss ses på Distriktskonferansen på Gjøvik 23.-25.september!  

Temaet er «Fremtiden vårt felles ansvar» med fokus på bl.a. klimautfordringer og bærekraft. 

Distriktskonferansen er årets viktigste møteplass for oss Rotarianere.   

Det er mange flotte prosjekter på Rotary-Torget som skal vise at «Rotary er hva 

Rotary gjør».  Velkommen!  

    

Vennlig hilsen  

  
Gunhild H.Aalstad  

Distriktsguvernør  

    

  


