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Guvernørens månedsbrev nr. 10/2014 - 2015 
Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305!  

1. Rotarys tema for april måned er informasjon. 

Et viktig verktøy når det gjelder å informere om hva som skjer, er tidsskriftene våre.  Internasjonalt er 

«The Rotarian», det mest leste tidsskriftet blant rotarianere. I tillegg finnes det en rekke regionale 

Rotary tidsskrifter. I Norden har distriktene i de fem nordiske land gått sammen om å lage og distribuere 

ett felles tidsskrift; «Rotary Norden».  Hvert land skriver på sitt eget språk. Finsk forstår jeg lite av, men 

når det gjelder det islandske bidraget, kan det være en spennende utfordring å forsøke å finne 

meningen i det som står skrevet.  Husk at før svartedauen, var gammelnorsk språket  også her i landet, 

og forskjellen mellom gammelnorsk og moderne islandsk er ikke stor. 

 

Skal rotarianere kunne holde seg oppdatert på «hva Rotary gjør», er Rotary Norden en viktig 

informasjonskilde. Rotary Norden blir likevel ikke mer innholdsrikt og interessant enn de bidragene som 

klubber og enkeltrotarianere sender inn til redaksjonen.  Samtlige klubber oppfordres til å synliggjøre 

små og store Rotaryaktiviteter og prosjekter gjennom Rotary Norden.   

 

«Light up Rotary!». Noen av klubbene i distriktet vårt har fått inn spennende stoff og gode bilder i løpet 

av dette Rotaryåret. Det kan være bilder fra pågående og/eller gjennomførte prosjekter, men det kan 
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også være bilder fra  klubbjubiléer eller mer hverdagslige hendelser.  Ta utfordringen og bidra til å 

synliggjøre noen av de mange flotte aktivitetene som klubbene i distriktet står bak! 

  

Rotary Norden foreligger nå i digital versjon. Har du mulighet til å velge den, er det positivt. 

Trykking og utsendelse av Rotary Norden er ressurskrevende og kostbart. Får vi flere av medlemmene 

våre til å slutte opp om den digitale versjonen, er det store penger å spare. 

2.  "Rotary i 110" 

I forbindelse med at Rotary International fylte 110 år mandag 23. februar,  ble alle norske Rotaryklubber 

oppfordret til å gjøre noe spesielt for å feire dagen.  

Fra Edrund Nicolaysen i Norfo, har det gått ut en oppfordring til klubbene om å bruke slagordet "Rotary i 

110" som et virkemiddel til å gjøre en dugelig innsats for End Polio Now, slik at vi gjennom en felles 

anstrengelse, kan ta knekken på polioviruset en gang for alle. Edrund skriver: 

Til alle rotaryklubber i Norge: 

  
"Rotary i 110" - innsamlingsaksjon 

  
Vårt felles mål om å samle inn kr. 110.000,- til End Polio Now er godt igang. 

I forbindelse med Rotarys 110-års jubileum håper vi å kunne samle inn minimum 

kr. 10,- pr. rotarymedlem i Norge - det blir 110.000,- 
  

Mange klubber har hatt aktiviteter både før under og etter selve jubileumsdagen 23.2.2015 
med mange ulike innsamlingsarrangement. 

  

Med felles innsats kan vi nå målsettingen om kr 110.000 til bekjempelse av Polio. 
  

Rent praktisk ønsker vi innsamlingsaksjonen gjennomført slik: 
  

1. Hver klubb samler inn minimum kr. 10,- pr. medlem. 
2. Pengene settes inn på TRF-kontonr. 6021.07.19736 med referanse:  Rotary i 110 - "klubbnavn og nr " – 

EPN-Polio 
3. Klubbene vil da få recognition points for sin innbetaling. 

  

Vi setter sluttstrek 1. juni 2015 – og vil behøring markere når vi passererer 110.000,- 
  

LYKKE TIL med innsamlingen! 

  
Kommunikasjonskomiteen i Norfo 
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Andre gode initiativ: 
 

 

I løpet av KK-seminaret på Scandic Ringsaker hotell lørdag 7. mars, hadde jeg en samtale med president 

Leif Ingar Fjeld i Grue Rotaryklubb. Grue RK skulle i løpet av mars ha et fellesmøte med sin svenske nabo, 

Torsby Rotaryklubb.  Da vil det ventelig bli solgt så mange lodd til inntekt for EPN at klubbens mål blir 

oppfylt og vel så det. 

Ellers forteller president Leif Ingar at kaken med årets motto og logo er laget av en baker/ konditor med 

tilhold på Grue. Klubben arbeider nå aktivt for å rekruttere ham som medlem til klubben.  At bakere kan 

bli gode rotarianere, har Rotary distrikt 2305 erfaring for! 
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3.  Distriktets deltakelse i Rotary International Achievement Award. 

Til å begynne med var ikke interessen 

blant klubbene i distriktet for å delta i 

konkurransen spesielt stor. Men 

gjennom besøksrunden i fjor høst, var 

jeg gjort kjent med at det fantes mange 

gode lokale prosjekter rundt omkring, at 

her åpnet det seg  muligheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den første klubben som tok utfordringen, var Volda Rotaryklubb. De siste årene har klubben bygget opp 

og ferdigstilt et par særs forseggjorte gapahuker i det bratte turterrenget i skråningen bak Volda 

sentrum.  Nå skal vi ikke glemme målsettingen for å delta i konkurransen: Prosjektet skal bidra til å løse 

eller redusere en lokal utfordring. I dette tilfellet dreier det seg om å øke motiveringen for å komme opp 

av lenestolen og ut i skog og mark. Gapahukene som turmål, er et element i en større aksjon for å få folk 

ut på tur, noe som er et viktig bidrag til en bedre folkehelse. 

Den neste klubben jeg utfordret, var Kongsvinger Rotaryklubb.  Sekstiåringen i Rotary distrikt 2305 har 

et åpent øye for de aller svakeste i samfunnet, for rusmisbrukere og andre som på et eller annet vis har 

falt utenfor samfunnet.  En gang i året, gjerne i forbindelse med julen, inviterer Rotary disse 

menneskene til fest, en fest hvor de blir behandlet med respekt og med likeverd. Den lokale 

utfordringen er kampen mot rusmisbruk. 

Den neste klubben som meldte sin interesse for å delta, var Mesna Rotaryklubb. På det trettende året 

på rad, arrangerer Mesna Rotaryklubb den 27. april en internasjonal festival. Dette er et tiltak som er 

blitt kjent langt utover eget nærområde, og tiltaket tiltrekker seg deltakere som er interesserte i å bli 
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kjent med mennesker som kan være født ikke bare på "feil side ta Mjøsa", men enda lengre unna. Den 

lokale utfordringen er integrering. 

Den siste klubben jeg greide å motivere til å stille opp i konkurransen, var min egen, Fræna Rotaryklubb.  

I Fræna ble den nye sjukeheimen tatt i bruk i februar 2008. Lokalene var flotte, men uteområdet så ut 

som en levning fra skyttergravskrigen i Flandern etter første verdenskrig.  Med en kommune på 

Robeklista og en vaktmester som vurderte sitt ansvarsområde å høre hjemme på innsiden av 

husveggene, vendte "styraren" seg i sin nød til Fræna Rotaryklubb. Kunne klubben ta på seg å utbedre 

og vedlikeholde uteområdet til sjukeheimen? En rotarianer sier som kjent ikke "nei".  Fræna Rotaryklubb 

har nedlagt et så betydelig arbeid i uteområdet for sjukeheimen, at det på folkemunne går ord om at 

"medlemane førebur si eiga framtid".  

Fræna sjukeheim og omsorgssenter

Fræna Sjukeheim og omsorgssenter flytta inn nye 

tidsriktige lokalar i begynnelsen av 2008. 

Å velge ut det beste prosjektet, og det som kan ha en mulighet til å nå til topps i RIs konkurranse: Rotary 

International SAA, hviler på skuldrene til distriktsguvernøren. Hvilket prosjekt skulle jeg velge? 

Klubben bak det prosjektet jeg valgte å sende videre til den internasjonale konkurransen, er Mesna 

Rotaryklubb. Det som er viktig for meg, er å sette fokus på gode lokale prosjekter, og det har alle de fire 

Rotaryklubbene greid. I denne prosessen finnes det ingen tapere, bare vinnere!   

Stor takk, heder og ære til de klubbene som var sporty nok til å melde inn sine beste lokale prosjekter! 

Måtte denne konkurransen og bidragene fra egne klubber, tjene som inspirasjon til flere. Husk, det er 

først og fremst gjennom gode lokale prosjekter at vi viser hvem vi er. "Rotary er hva Rorary gjør!"  Det er 

også gjennom gode lokale prosjekter at vi viser hva vi gjør. 

 

 

http://www.frana.kommune.no/handlers/bv.ashx/ied0a4202-bb9b-4692-bc54-4bb2cfa0a5dd/fraena_sjh_sett_fra_soersida.jpg
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4.  Også Vestnes Rotaryklubb markerte seg under mottoet: "Rotary i 110!" 

 

Rotaryheder til Knut Flølo 
Hedret for humanitært engasjement. 

NYHETER  

Publisert: 10.03 2015 08:37 Sist oppdatert: 10.03 2015 08:37 

Knut Flølo ble hedret med prisen Paul Harris Fellow Recognition da Vestnes Rotaryklubb 

markerte 110-årsdagen til Rotary International 23. februar. 

– Flølo har bidratt positivt til den generelle klubbaktiviteten gjennom sitt engasjement. Da 

Romania ble et åpent land etter kommunistregimets fall i 1989, engasjerte Knut Flølo seg sterkt 

for å få fram humanitær hjelp til Romania, skriver Vestnes Rotaryklubb i en pressemelding. 

5.  Merkedager i mars. 

Vann har vi godt med i verden. Men når 97 % av alt vann i verden finnes i havene, tilsier enkel 

hoderegning at bare 3 % av alt dette vannet er tilgjengelig som ferskvann.  Store områder i Midtøsten, 

India, Kina og USA har gjort seg avhengige av å pumpe opp grunnvann. Når grunnvannet pumpes ut 

raskere enn nytt vann siver inn, får det en rekke uheldige konsekvenser. Samtidig er det en praksis som 

ikke er bærekraftig.  Kampen om rettighetene til vannet, har alltid vært et tema for menneskelig 

konflikt, og det er ingen grunn til å tro at den vil bli mindre etter hvert som folkemengden øker.  Tilgang 

på rent og godt drikkevann, og nok av det til alle, er en viktig forutsetning for fred i verden.  Lørdag 21. 

mars var verdens internasjonale vanndag.  
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En annen merkedag var søndag 22. mars.  Da var det ett år siden verdens helseorganisasjon (WHO) slo 

alarm om Ebola-utbruddet i Vest-Afrika.  Flere av klubbene i Rotary distrikt 2305 støtter i samarbeid 

med engelske Rotaryklubber, et utdanningsprosjekt i Sierra Leone.  Etter flere oppmuntrende meldinger 

fra Sierra Leone innunder jul, kom tilbakeslaget utpå nyåret: Den nærmeste landsbyen, hvor flere av 

elevene kommer fra, var rammet av Ebola. Siden har det vært vanskelig å komme gjennom med 

nyheter.  Men fra AGSS John Stennes, er det nylig kommet inn en oppmuntrende situasjonsrapport: 

Kort rapport fra Sierra Leone der klubber i distriktet over noen år har støttet et skoleprosjekt Davis 

School. Dette er en suksesshistorie der skolen har blitt startet opp og utviklet ved hjelp av innsamlede 

midler fra Rotarianere i Norge og England. Nå er skolen ferdig utbygget og fokus er på å støtte elever.     

I den forbindelse er det etablert en fadderordning der enkeltpersoner eller klubber/bedrifter kan bli 

faddere. Hittil har ordningen resultert i snart 200 faddere noe som betyr at snart 200 skolebarn er 

støttet. Med 300 barn ved skolen er det ikke mye igjen før skolen er selvgående med denne støtten.  

Som vi vet har blant annet Sierra Leone vært hardt rammet av Ebola viruset det siste året og  ”vår skole” 

har sammen med andre skoler vært stengt snart ett år. Lærerne ved David School har gjort en 

kjempejobb ved å undervise hjemme hos elever og mange er klare til å ta årseksamen. Den siste 

rapporten nå er en reduksjon i antall smittede og siste uken 55, som er det laveste siden tidlig i 

utbruddet. Skolen er planlagt å starte opp i midten av april og vi håper og ber om at Ebola tar slutt og at 

vi kan komme i normal gjenge.  

6.  April er også starten for konstituering av den nye klubbledelsen som skal virke fra og 

med første juli 2015.  

Nye klubbpresidenter, sekretærer, kasserere, informasjonsansvarlige (CIKO), TRF-komitéledere og 

medlemsskapskomitéledere har allerede gjennomført den formelle delen av sin opplæring gjennom 

PETS og de nye KK-seminarene (Klubb Kompetanseseminar). Den nye ajourførte klubbhåndboka for 

Rotaryåret 2015 - 2016, er også delt ut til klubbene. Håndboka finnes også tilgjengelig på distriktets 

hjemmesider. 

7.  Snart påske! 

Til slutt i dette månedsbrevet, som på grunn av påsken blir sendt ut før vi går inn i april måned, vil jeg få 

ønske alle medlemmer og tillitsvalgte i klubbene i Rotary distrikt 2305 en riktig god påske! 

 

Med vennlig hilsen 

Knut Kvalvågnæs 

DG Rotary distrikt 2305 

2014 - 2015 

 


