
 

       

             Månedsbrev for november 2022               
    

 

  MÅNEDENS TEMA:  
Med utgangspunkt i Paul Harris´ yrkesetiske og sosiale formål med 

Rotary, ble The Rotary Foundation (Rotaryfondet) opprettet i 1917. 

Rotaryfondet er blitt et viktig virkemiddel for å støtte ungdom i 

utdannelse, internasjonale kontakter, lokale og globale 

samfunnsprosjekter og et utall aktiviteter som har hjulpet millioner 

mennesker. Rotaryfondet har bare vokst og virker som «Rotarys 

utviklingsbank». Ved å støtte TRF, støtter vi Rotarys 7 fokusområder, 

blant annet at Rotary jobber for fred i verden og at Rotary har fokus 

på miljøutfordringene. 

 Ønsker du å støtte TRF som enkeltmedlem med månedlige beløp, gå inn på Distriktets   

 hjemmeside, https://d2305.rotary.no/ Der ligger skjema for utfylling. Beløpet bestemmer du selv! 

 

 Tema for desember: Disease Prevention and Treatment /Forebygge og behandle sykdom    

 

Oktober og november er tiden for årsmøter, valg for neste Rotary-år, regnskap og budsjett.  

Frist 31.12.2022. Lykke til med forberedelsene for neste Rotary-år! 

 

RYLA 2023:              
Lederskap er ett av Rotary´s kjerneverdier. Målsettingen med RYLA, er å gi 

unge mennesker impulser og ideer til godt lederskap innen organisasjonsliv, 

næringsliv og forvaltning. Aldersgruppe er hovedsakelig 18-30 år. 

Det er Rotaryklubbene som sender deltakere til RYLA, men det kan også 

være arbeidsgivere i næringslivet og i offentlig sektor. En viktig del av seminaret er å bli kjent 

med andre med interesse og kunnskap om ledelse, utveksle erfaringer og bygge gode nettverk. 

På dette seminaret kan deltakerne bli bedre kjent med Rotary med tanke på senere 

medlemskap. Oppfordring til dere i klubbene. Begynn allerede nå å tenke på hvem dere ønsker 

å sende på neste års RYLA.            

Gjøvik (Honne på Biri)  17.-19.03.2023 

Ålesund  20.-22.04.2023  RYLA arrangeres i Ålesund med besøk på NMK og Simulatorsenteret 

 

VIKTIGE DATOER FRAMOVER: 
TRF-seminar på Gardermoen 3.desember. Mange påmeldte fra D2305!  Flott! 

Merk dere datoene for PETS (President Elect Training Seminar): 18.-19.mars 2023. 

Styreseminarer 2023:   Ålesund 15.april     Gjøvik 29.april 

          

  

  

https://d2305.rotary.no/


 

Årets verdenspresident -   FOR EI DAME…. 
Det var en stor opplevelse for de mange som fikk oppleve å møte Rotary International sin 

øverste leder, Jennifer Jones. En stor ære for D2305 og klubbene i Ålesund og omegn å få være 

vertskap for dette flotte besøker! Takk til Lidun Hareide (Ulstein Rotaryklubb) og alle dere andre 

som bidro til et vellykket Norgesbesøk i Ålesund. 

                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                     

 

                                                                               

 

 

 

 

                              Presidentene i nærområdet av Ålesund, stilte alle i       

                              sine presidentkjeder til ære for president Jennifer      

 Jennifer Jones holder en                               Jones 

 inspirerende tale i Ålesund                    

                                                                        

                                   

 

 

 

 

 

 

                               

                                                                                                                                   

      Stor stas! Rotary Young i Ålesund Rotaryklubb 

      ble offisielt startet av verdenspresidenten.                        Mottakelsen på NMK(Norsk Maritimt   

      Presidenten i Ålesund RK:Berit Kristin Westad                  Kompetansesenter) i Ålesund                                                                                

 

 

 

          Verdenspresident Jennifer Jones og Lidun      

          Hareide fra Ulstein Rotaryklubb fikk æren av å      

          foreta den offisielle åpningen av  

       Ordføreren i Ulstein var selvskreven                Rotaryhagen, en fantastisk hage i 

       gjest ved denne markeringen!                           tilknytning til Holsekerdalen omsorgsbustadar.  

                                                                                        Et flott prosjekt av Ulstein Rotaryklubb.                                                                                      

 

 

       Du kan lese mer om presidentbesøket på Distriktets hjemmeside: https://d2305.rotary.no/ 

https://d2305.rotary.no/


 

 GRATULERER: 
I november er det to klubber som feirer jubileum: 

Flisa Rotaryklubb - 60-års jubileum  18.november                              

Østre Toten Rotaryklubb -  50 års jubileum   25.november 

 

Dette er to aktive klubber som kan vise til stort engasjement i sine lokalmiljøer.  

Distriktet gratulerer begge klubbene og ønsker lykke til videre!  

 

KLUBBESØK      
For ei reise jeg har hatt sammen med de åtte assisterende guvernørene! Jeg har besøkt 39 

aktive Rotaryklubber i store deler av D2305. Sunnmøre og Romsdal på tvers, Innlandet og 

Jevnaker i tåke og høstvær, og overalt blir vi tatt imot med varme og stort engasjement. Takk for 

alle gode mottakelser vi er blitt møtt med! Overalt hvor vi kommer, merker vi det gode 

vennskapet og vektleggingen på det sosiale i klubbene som er bærebjelken for alle andre 

aktiviteter. Temaer på møtene er det internasjonale fokuset, men også alle de lokale 

prosjektene som viser et stort lokalt engasjement og mye omtanke for nærmiljøet. Rotary-

klubbene bidrar! 

Et tema som har gått igjen i mange av klubbene er: hvordan rekruttere nye, yngre medlemmer. 

Gjøvik Rotaryklubb har en positiv utvikling, har tatt opp flere nye siste tiden,  flere står for tur.  

Stor stas da jeg besøkte Nord-Odal og Odal 

Rotaryklubber på et fellesmøte. Der ble det 

opptak av to nye, unge medlemmer, Morten 

Petri-Grindvold (Nord-Odal RK) og Andreas 

Brodshave(Odal RK). Jeg fikk bistå de to 

presidentene, Finn Egil Sandmo og Pål 

Sindre, ved opptakene. 

Opptaket av nye medlemmer ble et høydepunkt 

på en flott fest! 

      

 

  

 

 

 

 

 

  Vennlig hilsen 

 

                        MINNER OM AT ROTARY ER HVA ROTARY GJØR! 
   Gunhild H.Aalstad                                

   Distriktsguvernør                                      ØNSKER DERE ALLE EI FIN FØREJULSTID!          
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