
  

     
 

          Månedsbrev for oktober 2022          

    

MÅNEDENS TEMA:  

ØKONOMI OG SAMFUNNSUTVIKLING  
Fokus på yrkestjeneste og yrkesetikk. Tanken er at den enkelte klubb i størst 

mulig grad skal gjenspeile samfunnet rundt oss med yrkesmessig mangfold. 

Rotary er en interessant arena hvor kunnskap og erfaringer kan utveksles.  

Tema for november: The Rotary Fondation  

  
PRESIDENTEN I ROTARY INTERNATIONAL, JENNIFER JONES, 

KOMMER TIL D2305   
Dette er en stor begivenhet for vårt distrikt og våre 1600 

medlemmer!   

30.-31.oktober vil det bli et flott arrangement i Ålesund, Ulstein og 

Giske. Jennifer Jones er vår første kvinnelige verdenspresident. 

Klubbene på Sunnmøre deltar for å vise hva det jobbes med lokalt. 

Bærekraftig miljø er ett av de viktige satsingsområdene i Rotary og 

Jennifer Jones skal få høre om den satsingen som skjer i Ålesund. Hun  er 

opptatt av hva Rotary gjør for å engasjere ungdommen, og Aalesund 

Rotaryklubbs arbeid med å starte satellittklubben Rotary Young vil bli viet  

   oppmerksomhet. Den lokale arrangementskomiteen består av DGN og leder Lidun Hareide,     

   Ulstein RK, Berit Kristin Westad, Aalesund RK og Gunnar Kvalsund, Giske RK.  

   Søndag 30.oktober kl.18:30 blir det arrangert et åpent møte der alle som er interessert er   

   hjertelig velkommen! Dette blir en stor opplevelse for rotarianerne i vårt distrikt!  

  

  

  NY POLIOBROSJYRE TIL POLIODAGEN 24. OKTOBER  

  

Alle klubbene i distriktet oppfordres til å markere denne dagen.  

Dere kan nå laste ned en helt ny brosjyre om poliobekjempelsen 

som NORFO har laget. Denne finnes på NORFO´s hjemmeside 

under fanen publikasjoner.  

Rotary må fortsatt støtte kampen mot polio. Vi trodde at vi på 

det nærmeste hadde utryddet sykdommen, men har i det siste sett nye utbrudd. Vaksinering er 

utrolig viktig. Rotary har gjort mye for å utrydde polio, det må vi fortsette med!   
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UNGDOMSARBEID ER ET VIKTIG FOKUSOMRÅDE 

FOR ROTARY       
Minner om søknadsfristen for ungdomsutveksling   

2023-24: 1.november 2022. 

Informasjon om ungdomsutveksling:                                   

https://d2305.rotary.no › ungdomsutveksling  

For spørsmål, ta kontakt med leder av komiteen for 

Ungdomsutveksling for vårt distrikt:  

Elina Tomren rotaryelina@gmaail.com                               

                                                                                                Et høydepunkt på distriktskonferansen                                                     

                                                                                                                                                                                                                    

                                     

KLUBBESØK, OG DER MØTTE JEG MIDSUND RK, TYNSET RK OG 23 ANDRE KLUBBER  

 

   
Jeg har vært på en fantatisk tur i Romsdal og på Sunnmøre, og til sist Tynset og Alvdal. Ikke bare har jeg 

sett mye flott natur, men jeg har møtt så mange trivelige rotarianere! Vi startet med et møte med 

klubbstyrene, der jeg blir godt kjent med klubbene gjennom prosjekter, framtidige planer og den gode 

dialogen. På medlemsmøtet presenteres verdenspresidentens mål for året. Dessuten oppfordres det til 

at enkeltmedlemmer kan bidra med faste trekk til Rotary Foundation ved å klikke seg inn på distriktets 

hjemmeside der det ligger et enkelt registreringsskjema på forsiden.  

Det settes også fokus på flere gode grunner for å være rotarianer som vi må formidle når vi 

ønsker nye medlemmer. En felles utfordring for de fleste klubbene, er medlemsverving. Dette må 

tas på alvor skal vi ha robuste klubber i framtida.  

Nå står klubbene i Innlandet og Eda i Sverige for tur. Vinterdekkene er satt på, jeg kjører videre… 

  

REKRUTTERING NYE MEDLEMMER  

Vår verdenspresident, Jennifer Jones, er opptatt av at vi må tenke nytt i fohold til å rekruttere 

nye medlemmer. Hva er det de yngre er opptatt av når de sier ja til medlemskap i Rotary?  

Det første spørsmålet er: «What is it for me?»  

Et viktig utgangspunkt er å kartlegge yngres behov for nettverk, aktiviteter for selvutvikling og 

hvor har de sitt engasjement når det gjelder å gjøre en forskjell i lokalsamfunnet og 

internasjonalt? Vår utfordring blir å tenke nytt, tilpasse møteprogrammene og kanskje 

møtetider som passer for småbarnsforeldre. De må involveres raskt i styret og i de ulike 

komiteene. En mulighet kan være å starte en satellittklubb. Det kan være greit å ha noen gode 

modeller å vise til, slik som «Stavern Rotary Ung» og «Rotary Young» i Aalesund Rotaryklubb. 

Er dere interessert i å sette dere inn i hvordan dere kan starte en satellittklubb, kan dere få 

informasjon om erfaringene til Stavern Satellittklubb på distriktets hjemmeside den 

2.desember 2021: https//d2305.rotary.no/  

  

  
  



  

ÅRETS DISTRIKTSKONFERANSE MED TEMAET «FREMTIDEN – VÅRT FELLES ANSVAR»  
Stemningen ble satt i Gjøvik Olympiske Fjellhall fredag 

kveld. Det ble en flott start på konferansen med 

feststemte deltakere. Lørdag morgen møttes 200 

rotarianere til dagens program på Quality Hotel 

Strand. Fokusområdene var blant annet 

klimautfordringer og bærekraft. Foredragsholderne 

skuffet ikke! Vil du lese mer om konferansen, gå inn 

på distriktets hjemmeside: https//d2305.rotary.no/                                                                   

                                                                                                                                                                       

   
  
 En forventningsfull forsamling.  

 Hva vil dagen bringe?  
  
  
  

  
  

      Tema:  

      Bærekraft  

   
  Torbjørn Skogsrød, NTNU, Danat Tekie, External Relations,  Rune  F.Andersen, 

   Moelven Industrier og Magne Vikøren, Moelven Industrier som ledet Bærekraftspraten.                       

  
    Randi Skaug: «Den gode grunnen»                                Henrik Syse: «Fremtiden et felles ansvar»  

 

          Da er det bare å se fram til neste års Distriktskonferanse i Charlottenberg i Sverige  

                                                                                                                      22.-24.september 2023 

 Gunhild H.Aalstad 

 Distriktsguvernør   

  
  
  
  
  
  
  


