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I. Guvernørens månedsbrev nr. 4/2014 

Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305!       

1. Oktober er  måneden vi fokuserer på yrkestjenesten.  

Oktober er den måneden i året Rotary har fokus på yrkestjenesten. Yrkestjenesten er en av grunn-

pillarene i Rotary. De første fem som startet organisasjonen, hadde ulik yrkesbakgrunn. Likevel fant 

de felles verdier de kunne enes om.  Denne ulikheten har vist seg å være organisasjonens største 

styrke. Gjennom å samle flest mulig gode mennesker med ulik yrkesbakgrunn i en organisasjon som 

har til formål å bidra med å gjøre noe godt i en verden hvor mange land er rammet av krig, krise og 

naturkatastrofer, har Rotary et sterkt utgangspunkt. Det vil alltid være noen blant oss som kan; noen 

som kan stå opp og organisere og lede arbeidet. 

Når slike mennesker har et overskudd som de er villige til å dele med andre, er det med til å bringe 

verden fremover.  På distriktskonferansen på Rica Seilet hotell i Molde lørdag 27. september, ble to 

av distriktets pågående prosjekter presentert for forsamlingen. Det dreier seg om "The David School" 

i Sierra Leone, hvor Volda Rotaryklubb og flere av naboklubbene er aktivt engasjert  i lag med 

samarbeidende Rotaryklubber i England, og om  Armeniaprosjektene, hvor Hamar Vest Rotaryklubb 

har vært pådriver. Sammen med noen av naboklubbene, har de oppnådd imponerende resultater: 

I Armenia er et vannforsyningsprosjekt avsluttet med suksess. Denne suksessen vil nå bli videreført i 

form av et prosjekt som fokuserer på honningproduksjon. Her har distriktets DGE , Odd Jarle Hagen, 

stått sentralt. Birøkt har ikke vært hans yrke, men Odd Jarle har hatt birøkt og honningproduksjon 

som hobby i  40 år. Det betyr at han kan, og det er nettopp hva dette dreier seg om: At den som kan, 

står fram, går foran og er med på å lære opp andre. Det handler ikke så mye om å bidra økonomisk, 

som å gi av seg selv. Det økonomiske er likevel viktig. Det er vanskelig å oppnå noe uten penger. Det 

viktigste er likevel å bidra, å stille opp og være med der det skjer. Kan du noe nyttig, og det kan de 

fleste. så la det være ditt bidrag å dele denne kunnskapen med andre. Stå fram og gi av deg selv! 

Også øyeprosjektet til Elverum og Hamar Rotaryklubber fortjener rosende omtale i denne 

sammenhengen. Også her finner vi ildsjeler som har stått fram og bidratt med hva de kan. De har 

gått foran og vist hva som er mulig å få til, om bare viljen er til stede. 

2. RI-presidenten kommer på besøk til Norge 

Mandag 3. november får de norske Rotarydistriktene besøk av RI-president Gary C.K. Huang og hans 

kone, Corinna.  Nedenfor finner dere utkastet til program for dagen. Her kan det bli noen små 

justeringer, men foreløpig ser det slik ut: 
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Kl. 9.40 RI president Gary C. K. Huang og hans hustru Corinna 

lander på Gardemoen Lufthavn. Der blir de møtt av past president Terje R. 

Andersson og Henning Ellstrøm Engh, Groruddalen RK. 

Ca.kl.11.00 Ankomst hotell Bristol  

RI Direktør Per Høyen og DG Bjørg Månum Andersson ønsker gjestene velkommen til Oslo. 
 
Kl. 12.45      H.M.  Kong Harald  gir audiens for RI president Gary C.K.Huang 
                       Adkomst Slottet kl. 12.30 (Egen informasjon til presidenten) 
 

Kl 12.30- 13.30 Buffetlunsj i KS Arena for inviterte gjester 

(ca. 20 personer, RI Direktør Per Høyen,  DG-ene sammen med RI  presidenten  

samt 1-2 repr. for distriktene som skal presentere prosjekt.) 

RI President Gary C.K. Huang og hans kone Corrina ankommer konferanselokalet  

kl. 13.25 fra hotel Bristol (samme transport som fra flyplassen og Slottet) og blir tatt 

i mot av RI direktør Per Høyen og DG Bjørg Månum Andersson). 

Kl.13.30 LIGHT UP ROTARY (KS Arena, sal Nordkapp) 

*    Velkommen v/ DG Bjørg Månum Andersson  

*    Tale v/ RI president Gary C. K. Huang: «Light up Rotary» 

*    Presentasjon av prosjekter i alle distriktene. 

DG introduserer sitt distrikt og valgt prosjekt m/presentasjon. Det er satt av 20-25 

min til hvert distrikt. Tiden må overholdes nøye.  (I det endelige programmet så vil 

prosjektene bli presentert ved navn). 

Kl.16.30 Avslutning 

Kl. 17.00  Ordførermottakelse i Oslo Rådhus, Festgalleriet 

Guidet omvisning i Oslo Rådhus. 

De norske Rotarydistriktene  skal presentere et felles prosjekt, og hvert distrikt skal presentere et 

prosjekt alene. Som fellesprosjekt er Handicamp på Haraldvangen i Hurdal valgt. At Haraldvangen 

ligger i distrikt 2310, som blir vertskap for presidentbesøket, har ikke hatt avgjørende betydning for 

valget av prosjekt. Det er prosjektets egenverdi som har vært avgjørende for valget. 

Når det gjaldt å velge hvilket prosjekt som skulle presenteres som representativt for det 

hjelpearbeidet som drives av klubbene i distrikt 2305, hadde vi fire mulige kandidater: Øyeprosjektet 
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i Nepal, "The David School" i Sierra Leone, musikkprosjektet i slummen i Sao Paulo og 

Armeniaprosjektene.  

Når valget til slutt falt på Armeniaprosjektene, med fokus på honningprosjektet, er det fordi det er så  

spesielt. Prosjektet er lokaisert i et grenseområde som er preget av konflikten mellom Armenia og 

Azerbadjan. Snikskyting over grensen til tross for en formell våpenhvile, er et problem. I tillegg er 

området på begge sider av grensen mellom de to landene minelagt med personellminer,  noe som 

umuliggjør tradisjonelt jordbruk. Men her finnes nektarproduserende blomster. Bier utløser ikke 

minene, og de er heller ikke mål for snikskytterne. Selv om det aller meste er billigere i Armenia enn i 

Norge, kan honningen selges til gode priser, noe som bidrar til å sikre inntektene for menneskene 

som lever i disse utsatte grenseområdene. 

3. Kurs om Rotaryfondene og om medlemsutvikling 

I likhet med i fjor, holdt også TRF-komitée og komitéen for medlemsutvikling kurs sammen i 

september. Kursene ble gjennomført på Rudshøgda lørdag 6. september, og på Vestnes Fjordhotell 

lørdag 13. september 2014. Tilbakemeldingene fra begge steder  var ganske like:  

"Her var det mye å lære!"  

"Vi fikk mange nyttige tips!" 

Hvordan distriktets kursopplæring best skal organiseres i fremtiden, er i "støpeskjeen".  Grunnen til 

dette er de tilbakemeldingene vi fikk etter gjennomføringen av distriktets kurs i våres. Og det er jo 

nettopp hovedhensikten med å spørre om tilbakemeldinger, ikke sant? Målet er å forbedre oss. 

4. Distriktskonferansen 2014.  Enhet i mangfold! 

Årets distriktskonferanse for Rotary distrikt 2305 ble gjennomført på Rica Seilet hotell i Molde i 

helgen 27. - 28. september. Fræna Rotaryklubb stod som arrangør, godt hjulpet av de to 

Moldeklubbene, Molde Rotaryklubb og Molde Øst Rotaryklubb.  

Også Inner Wheel var representert på distriktskonferansen, ved  Kari Juel Rogne , Inner Wheel  D-27 

og Ørsta Inner Wheel klubb. Rotaract var også invitert, men så seg nødt til å melde avbud i år. 

Lederen for Ålesund Rotaractklubb, Martin Saure Bogen, hadde likevel tatt seg tid til å sende en 

hilsen til konferansen. 

Foruten talen fra RI-presidentens personlige utsending, PDG Albertine Perre-Bulder fra Nederland, 

var lørdagens hovedtaler anestesioverlege ved Molde sykehus, Kjell Erik Strømskag. Strømskag 

tryllebandt deltakerne på konferansen med sitt sterke personlige engasjement. I etterkant av 

foredraget ble Kjell Erik Strømskag dekorert ved at han ble utnevnt til Paul Harris Fellow av 

presidenten i Fræna Rotaryklubb, Jan Morten Dale. 

Utvekslingsstudentene hadde fått romslig plass i programmet, og det var også gjennomtenkt. Som et 

av styremedlemmene i en av de klubbene jeg allerede har besøkt på høstens besøksrunde uttrykte 

seg: "TRF er viktig, for uten penger får vi ikke gjort stort. Men når det gjelder TRF har vi forpliktelser 

vi kan betale oss ut av. Det kan vi ikke når det gjelder ungdomsutvekslingen. Der må vi jobbe!" 
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Ungdomsutvekslingen er også fredsarbeid 

på sitt beste. En ungdom som har tilbrakt 

et år i en vertsfamilie i et fremmed land, 

vil være vanskelig å motivere for å bære 

våpen mot det samme landet i en mulig 

senere væpnet konflikt.  

På distriktskonferansen i Rotary distrikt 

2305 på Hamar i fjor, presenterte den 

daværende RI-presidentens representant, 

PDG Grethe Christiansen,  Rotary 

Internationals Strategiske plan for årene 

2012 – 2016. Denne planen er fortsatt 

gyldig, og RI har sendt alle sine distriktsguvernører en forsyning av planen som var lagt ut på 

distriktskonferansen. 

Fra overrekkelsen av PHF til overlege Kjell Erik Strømskag. 
Foto: John Stennes 
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5. Guvernørens klubbesøk 

Besøksrunden: Til nå har jeg ikke rukket å besøke mer enn 18 av i alt 52 klubber i distriktet. Men 

allerede fra neste uke øker tempoet, ved at flere steder har to og to klubber valgt å gå sammen om å 

arrangere guvernørbesøket.  Til nå har besøkene i klubbene vært en udelt glede. Jeg er imponert 

over hva enkelte klubber har vært i stand til å få til av gode prosjekter, både lokalt og 

internasjonalt.Det handler om å ville, og at viljen er til stede, har vi sett mange eksempler på.  Der 

mange ser problemer, vil ekte rotarianere se utfordringer med tilhørende løsninger. De har ofte noen 

blant seg som kan. Da er sjelden de gode løsningene langt unna! 

6. Klimatoppmøte i Oslo    

Onsdag 12. november 2014 inviterer Oslo Vest Rotaryklubb til klimatoppmøte med leder for FNs 

klimapanel, Dr. R.K. Pachauri. 

 

Møtet er åpent for alle interesserte. Billetter kjøpes i forkant av arrangementet. Ring Billettelefonen i 

Gamle Logen på nr. 22 33 22 66 (9 - 15 på hverdager) eller kjøp billetter på Billettservice 

www.billettservice.no/  

Rabatterte billettter til studenter. For mer informasjon om møtet 12. november: 

www.klimatoppmøte2014.no. 

Om noen av dere er i eller nær Oslo onsdag 12. november, kan det være billettprisen vel verdt.Jeg 

ønsker alle medlemmene i klubbene i Rotary distrikt 2305 en  god og utbytterik høst! 

Med vennlig hilsen 

Knut Kvalvågnæs 

DG Rotary distrikt 2305 

2014 - 2015 
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