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I. Guvernørens månedsbrev nr. 8/2014 - 2015 

Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305!  

1. Februar er måneden for verdensforståelse 

Det er en utfordring som neppe er mindre enn den vi møtte i forrige måned.  Rotary er en 

verdensomspennende organisasjon, men er det noen av oss som helt ut forstår verden? I en verden som 

preges av nyheter om krig og terroraksjoner, har de fleste av oss problemer med å forstå hva det er som 

skjer rundt oss.  

Det vi ser, er at det ikke bare 

ofte, men som regel, et ulikt syn 

på politikk og religion som er 

årsaken. Mange mener at deres 

syn er det eneste rette, og når 

det blir deres plikt å overbevise 

alle annerledes tenkende - eller 

troende - om dette, oppstår det 

gnisninger som leder til ufred og 

krig. Derfor engasjerer ikke 

Rotary seg verken i politikk eller 

religion. Rotary skal være et 

fristed for ulike mennesker med 

ulike meninger. Vi skal være 

løsningsorienterte og fokusere 

på det vi er enige om - det vi kan 

samarbeide om, og ikke på det vi er uenige om. Det er faktisk veldig mye vi kan utrette i lag, og når vi 

først har gjort noe godt i verden sammen, og vi ser resultatene av arbeidet vårt, blir det veldig mye 

vanskeligere å fortsette å krangle om det vi er uenige om. I lys av det gode vi har gjort sammen, blir det 

som en gang gjorde oss til motstandere, mindre viktig.  

I dette Rotaryåret har RIP Gary C.K. Huang bedt oss om å konsentrere og fokusere innsatsen på å nå 

målet om å få utryddet Polio en gang for alle. Det er ingen enkel oppgave. Selv om Polio i dag er 99 % 

utryddet, og kjente og respekterte mennesker verden over står fram og viser tegnet: ”So close”, mellom 

tommel og pekefinger, så må vi ta høyde for at viruset i dag har søkt tilflukt i områder med politisk 

ustabilitet og krig, og i slike områder er det vanskelig for vaksinatørene å få tilgang. 
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Vi må ikke slappe av nå! Da blusser viruset opp igjen, og så lenge det finnes bare ett Poliosykt barn i 

verden, er Polio bare en flyreise unna.  Voksne kan være bærere av viruset uten å bli syke selv. Med 

dagens gode kommunikasjoner, er det grunn til å øke innsatsen. Vi må i alle fall ikke trappe ned nå! 

 

99 % er én prosent for lite! Husk: Nesten kaster ingen mann av hesten! 

2. Ebolaviruset og  The David School i Sierra Leone 

En orientering om situasjonen  vedrørende utdanningsprosjektet vårt  i Sierra Leone, som flere av 

klubbene i distriktet vårt er direkte engasjerte i, var et tema i guvernørtalen under besøkene i klubbene. 

Flere klubber, ikke bare de som er direkte engasjerte i "The David School" uttrykte ønske om å få 

muligheten til å følge med på utviklingen om hva som skjer nå.  Med bakgrunn i dette ønsket kan jeg 

melde at jeg torsdag 15. januar 2015 mottok en melding fra Kjell Høydal i Volda Rotaryklubb, med slik 

tekst: 
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"Hei Knut! 
  
Triste meldingar frå Sierra Leone: The David School har hittil gått klar, men ikkje no lenger. Ein av dei 
nærliggande landsbyane, der om lag 20% av elevane kjem frå, har hatt over 10 dødsfall siste dagane. 
11 hus/ familiar er sett i karanténe, og eg har gjeve klarsignal om at pengar frå den siste overføringa før 
jul kan brukast til mat og olje til desse. 
Alfred ( vår gode medhjelpar i Freetown) vil kjøpe inn mat og olje i morgon, og på fredag køyrer han ut til 
landsbyen og legg dette utanfor husa, han går så på avstand og ventar til det er henta inn. 
Eg har snakka med ein av lærarstudentane som er med i District Grant prosjektet vårt. Han kan fortelje 
om ei redsle for det som skjer og kan skje vidare. Han takkar for støtta frå Norge, den har enorm 
betyding. 
Takk for innsatsen din Knut, den har gjeve store resultat. 
Eg må innrømme at i kveld er eg føler eg ekstra med venene mine der nede. 
  
Mvh.  
Kjell" 
 

Med dette greier vår felles venn Kjell å uttrykke veldig mye med få ord.  Slik situasjonen har utviklet seg, 
må vi erkjenne at denne korte reportasjen slår grunnen vekk under mye av den optimismen som jeg 
formidlet på de siste klubbesøkene før jul. Den spontane innsamlingsaksjonen som president Hans Moss 
i Kongsvinger Rotaryklubb tok initiativet til på juleavslutningsmøtet  deres torsdag 18. desember, 
innbrakte nesten 4.000 kroner,  og dette er penger som i sin helhet er brukt slik Kjell Høydal forteller oss 
i det ovenstående.  Vårt mål er fortsatt å berge The David School for fremtiden. Og det er lys i enden av 
tunnelen:  Nyhetene i media forteller oss at en vaksine som fungerer er utviklet, og produksjonen av 
denne vil bli forsert i den grad det er mulig. I mellomtiden må innsatsen konsentreres om å hindre videre 
smittespredning og bidra til å dempe nøden som denne forferdelige epidemien har skapt.   

Bidrag kan fortsatt sendes til NORFOs nødfond, som har kontonummer: 1503.48.37926. 

3. Medlemsutvikling 

Til nå har medlemsutviklingsseminarene vært TRF-seminarenes faste følgesvenn.  Seminarene er blitt 

gjennomført tidlig på høsten.  Årets DGE ønsker å endre praksis når det gjelder distriktets 

opplæringskurs. Opplæringen av de tillitsvalgte starter med PETS, som blir på Dombås hotell lørdag 21. – 

søndag 22. februar. TRF- og medlemsutviklings-seminaret  blir som før et dagsseminar, delt mellom øst 

og vest, men denne gangen i kombinasjon med opplæringsseminaret for sekretærer og kasserere.  I øst 

blir seminaret arrangert på Hamar lørdag 7. mars, og i vest blir det i Ålesund to uker senere, lørdag 21. 

mars. 

I fjor utlovet daværende DG, Roy Heine Olsen, en premie til den klubben som var mest aktiv når det 

gjaldt å skaffe nye medlemmer til klubben.  Som kjent kom de to Hamarklubbene best ut, med åtte nye 

medlemmer hver seg. Dette er en innsats det står stor respekt av! 
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Å ta opp nye medlemmer i Rotary, er en høytidsstund. Når Rotaryknappen skal festes på jakkeslaget, da 

reiser vi oss.  Under besøksrunden i høst, har jeg flere ganger opplevd å få den store ære å bli bedt av 

klubbpresidenten om å feste Rotaryknappen på nye medlemmer som ble tatt opp i klubben i forbindelse 

med guvernørbesøket.  Den mest minneverdige anledningen var kanskje hos Spjelkavik Rotaryklubb 

mandag 10. desember, da fire nye medlemmer ble tatt opp i klubben - tre menn og én kvinne. 

Hva er det Spjelkavik og andre Rotaryklubber gjør, som virker så godt? For å få svar på det, har jeg 

utfordret president Harald Eidsaa i Spjelkavik Rotaryklubb til å sende oss noen ord, som kanskje kan røpe 

i alle fall litt av hemmeligheten: 

"Først må jeg innrømme at vi synes det er inspirerende at Guvernøren mener Spjelkavik Rotaryklubb gjør en god 

jobb med rekruttering av nye medlemmer. Dette blir selvfølgelig enda en inspirasjonsmotivator til å gjøre en enda 

bedre jobb i årene som kommer! 

Som så mye annet, er det å rekruttere medlemmer, personavhengig. Det burde ikke/trenger ikke å være slik, fordi 

Rotary har så mange positive «fordeler» med et medlemskap! 

Vår klubb er ute etter medlemmer i aldersgruppen 30+. Disse personene er som regel foreldre. Foreldre i dag (og da 

mener jeg ikke at ikke foreldre «før» er noe unntak i så måte), er svært opptatt av sine barn. De er opptatt av at de 

skal får en god utdannelse, få oppleve andre land, kulturer mm, at de skal få seg en god jobb, kanskje en helgejobb 

mens de går på skole osv, osv. 

I Rotary så har vi mange muligheter for barn av rotarianere (og selvsagt for barn av ikke-rotarianere også): Vi har 

sommerleire som ungdom kan søke på; vi har Georgia-stipendet, og vi har fredssentrene rundt om i verden. Dette er 

opplegg som «ingen» vet om, i alle fall ikke-rotarianere. Når vi kan fortelle om slike muligheter, stopper de gjerne 
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opp og lytter, fordi de er opptatt av sine barns ve og vel. Og det blir stadig flere ungdommer som tar utdannelse i 

utlandet. 

Stort sett alle mennesker er opptatt av å bygge nettverk. Nettverksbygging er noe av det viktigste (mener jeg) i dag, 

nå når samfunnet blir mer og mer kompleks. Nettverksbygging er viktig både for en selv i jobbsammenheng, men 

også viktig for våre barn og det sosiale aspektet med å bli kjent med flere mennesker.  

Og noe av det viktigste å fortelle nye potensielle medlemmer, er dette: Du kan faktisk gå på klubbmøter uansett 

hvor du er i verden, så lenge det er en Rotaryklubb i nærheten. Og det er det jo stort sett. Hvilken annen 

organisasjon kan gi deg slike fantastiske muligheter og fordeler? Hvilken annen organisasjon kan «tilby» et 

fantastisk nettverk, om du er i Australia, Asia, Afrika, Amerika eller Europa? Ikke minst det sosiale opp i det å reise 

mye: Det er ikke mye som er mere ensomt enn å sitte alene på et hotellrom! Da kan du heller gå på et Rotarymøte i 

den lokale klubben, bli kjent med nye mennesker, oppleve felleskapet og bygge nettverk. Så det å si at en ikke kan 

være med fordi en reiser så mye i jobben, det argumentet må snues på hodet: Det er jo derfor du skal bli medlem av 

en Rotaryklubb! 

Siste, men ikke minst, så er de fleste opptatt av veldedighet! Det å kunne hjelpe andre, er noe de fleste ser er viktig 

og setter pris på. I Rotary kan du være med å hjelpe internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Å ha noen lokale 

hjelpeprosjekt, er svært viktig. Ikke bare for de du hjelper, men for at klubben kan bli litt mer synlig i 

lokalsamfunnet, ved at lokalbefolkningen ser at det finnes Rotaryklubber og hva de gjør.  

Selv om Spjelkavik Rotaryklubb er flinke til å gi penger til lokale organisasjoner og lokale prosjekter, så opplever vi at 

media ikke er interessert i hva vi gjør. En gave på 10.000 kroner til et prosjekt eller til en organisasjon, er ikke noe 

for media å skrive om. Det er slik vi opplever det.  

Men, vi har da to muligheter: En: vi kan legge oss ned og «dø»… eller to: vi kan prøve å gjøre noe med det: Vi legger 

ut slike nyheter via Facebook og prøver å få flest mulig til å «like» og dele informasjonen. 

I desember 2014 opprettet vi en egen Facebook-side for klubben, der vi legger ut ukentlig informasjon om hva som 

skjer på møtene våre, hvilke prosjekter vi støtter osv.   

Dette håper vi får en god effekt, både i forhold til å informere om hva Rotary er, hva vi gjør, og ikke minst at dette 

skal ha en positiv effekt på rekruttering av nye medlemmer til vår klubb, og til andre klubber i Norge generelt: Det 

finnes ingen kommune-, fylke- eller landegrenser på Facebook. Dvs at er det noen i andre deler av landet som leser 

noe på Facebook som Spjelkavik Rotary har lagt ut, og synes Rotary er interessant, så vil vedkommende garantert 

undersøke om det finnes en klubb i nærheten. Så jeg oppfordrer alle Rotaryanere som leser dette, om å gå inn på 

Facebook og lik siden vår:  

https://www.facebook.com/pages/Spjelkavik-Rotaryklubb/328402657352063 

Dette er noen av de argumentene vi bruker for å rekruttere nye medlemmer. Det ser ut til at de har fungert bra de 

to siste Rotaryårene. Spjelkavik Rotaryklubb har rekruttert 12 nye medlemmer, og fra 01.01.15 så er har vi 5 nye 

personer som er interessert i å møte på noen av møtene våre for å se om Rotary er noe for dem. 

Mvh 

Harald Eidsaa 

President Spjelkavik Rotaryklubb 2014 - 2015" 

https://www.facebook.com/pages/Spjelkavik-Rotaryklubb/328402657352063
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Mandag 19. januar mottok guvernøren en særdeles oppmuntrende melding fra president  Jon Ivar 
Håvold i Aalesund Rotaryklubb, som kunne fortelle at klubben samme dag hadde tatt opp fem nye 
medlemmer i klubben, og at målet for året er enda fem nye før dette Rotaryåret går ut til sommeren. 
Noen får det til!  

4.  Bruk av PHF som som belønning for god innsats i Rotarys ånd. 

Som kjent trenger du ikke å være medlem av Rotary for å kunne motta Rotarys æresbevisning: Paul 

Harris Fellow.  Æresbevisningen kan også deles ut til verdige personer utenfor Rotary, til mennesker som 

har gjort en verdig innsats for lokalsamfunnet - i Rotarys ånd! Erfaringsmessig er det den siste gruppen 

som har lettest for å vekke interesse hos media. Hva Rotary holder på med internt, er media mindre 

opptatt av.  

Da bør utgangspunktet være klart. Klubbene kan dele ut utmerkelsen PHF til verdige mottakere, både i 

og utenfor Rotary. Utmerkelsen koster USD 1.000, og for hver tusen dollar som klubbene overfører til 

TRF, får de rett til å dele ut en PHF. Det er en rett klubbene bør bruke, for tildelingene av utmerkelsen er 

med på å synliggjøre Rotary.  

Under et av klubbesøkene hos en Rotaryklubb i det sentrale Østlandsområdet, fortalte klubbens leder for 

TRF-komitéen meg stolt at deres klubb hadde 17 TRF-priser til gode. Han forventet at distriktsguvernøren 

skulle bli begeistret. Det ble han ikke. Kan dere forstå hvorfor? Det er ikke med disse TRF-prisene som å 

sette penger i banken. Å tildele PHF-priser, er en rettighet klubben har opparbeidet seg gjennom sine 

bidrag til TRF. Men disse prisene forrenter seg ikke.  

Nå har jeg under besøksrunden vært veldig påpasselig med ikke å "henge ut" en klubb hos andre. Jeg har 

sett det som min oppgave å sette klubber med felles utfordringer i direkte kontakt med hverandre, slik at 

de kan utveksle erfaringer til felles nytte. Så jeg var veldig nøye med å anonymisere den klubben som 

hadde 17 PHF til gode, da jeg skulle orientere om bruken av PHF overfor styret og komitélederne under 

formøtet i en klubb i motsatt ende av vårt geografisk store distrikt. Men jeg var fullstendig uforberedt på 

den reaksjonen jeg fikk fra denne klubbens leder for TRF-komitéen. Han innskjøt: "Er det noe da? Vi har i 

alle fall 18 PHF til gode vi!"  Da presidenten overtok ordet og skjøt inn at det korrekte tallet nok heller var 

19 enn 18, var det grunn for distriktsguvernøren på en vennlig og varsom måte, å orientere klubben om 

at de kanskje hadde misforstått noe av hensikten med PHF-tildelingene.  Så i tillegg til den direkte 

tilbakemeldingen som begge disse klubbene har fått, vil jeg oppfordre alle Rotaryklubbene i distriktet: 

Har dere én eller flere PHF til gode, som dere ikke allerede har bestemt dere for hvem som skal få, så 

bestem dere raskt og del dem ut! Eksternt kan det være gode mennesker som har gjort en hederlig 

innsats for lokalsamfunnet. Tidsmessig passer det også godt å dele ut slike utmerkelser i forbindelse med 

tilstelninger i sammenheng med lokale prosjekter. Media er gjerne lette å be om å stille opp på slike 

markeringer.  

Tildelinger av PHF internt i klubben kan gjerne skje samtidig, eller i forbindelse med et klubbjubiléum.  

Kanskje har klubben også et medlem som har gjort en innsats for distriktet - en innsats utover innsatsen 

for egen klubb?  

Men sett ikke PHF-ene deres i "banken". Der har de ingenting å gjøre!  
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En praktisk opplysning helt til slutt i dette kapitlet: RI sender ikke lenger ut medaljen sammen med 

jakkemerket og diplomet. Medaljen må bestilles ekstra. Den koster ikke mange dollarene. Bare pass på å 

bestille medaljen samtidig med det øvrige, når PHF-ordren sendes inn.  

5. Klubbjubiléer  vinter/vår 2015 

I Rotary har vi tradisjon for å feire fødselsdager. Er det noen av medlemmene som har hatt fødselsdag mellom 

forrige møte og det nåværende, leser presidenten navnet, og så klapper vi. Det er en koselig skikk, og den bidrar til 

å skape samhold i klubben. Enda mer stas blir det, når det er klubben selv som feirer fødselsdag.  Besøksrunden i 

fjor høst, startet med et klubbjubiléum. Det var Aukra Rotaryklubb som feiret 40 år lørdag 23. august 2014. Etter 

det har vi ikke hatt flere klubbjubiléer i distriktet, men utover vinteren og våren har vi ikke mindre enn fem stykker, 

fire 50-årsjubiléer og ett 60-årsjubiléum! 

Vi starter med Alvdal Rotaryklubb, som har charterdato 1. februar 1965. De har valgt å utsette feiringen til våren, ut 

fra hva vi kan kalle "klimamessige hensyn".  Det er ofte kaldt (veldig kaldt) øverst i Østerdalen i månedsskiftet 

januar-februar. 

Så følger jubilantene slag i slag:  Kongsvinger Rotaryklubb har charterdato 26. februar 1955 og feirer således 60 år i 

år bare få dager etter at Rotary som organisasjon feirer 110 år. Rotary Internationals "fødselsdag" er som kjent den 

23. februar 1905, og det ville være unaturlig å la være å markere en sammenheng her. Alle norske Rotaryklubber er 

med dette utfordret til å markere RI´s 110-årsdag. Flere gode forslag til måter å feire dagen på, finner dere på 

NORFOs hjemmesider, www.rotary.no.  Kongsvinger Rotaryklubb inviterer til 60-årsfeiring fredag 27. februar.  

Hareid Rotaryklubb har charterdato 1. mars 1965 og inviterer til jubileumsfest  lørdag 28. februar. 

Aalesund Øst Rotaryklubb har charterdato 2. april 1965 og inviterer til jubileumsfest fredag 10. april. 

Odal Rotaryklubb har charterdato 8. mai 1965 og inviterer til jubileumsfest lørdag 9. mai.   

Så for guvernøren med ledsager, som er invitert til å delta på alle tilstelningene, kan det gå mot en vår som demper 

mye av abstinensene etter en opplevelsesrik høst med mange gode og minneverdige klubbesøk. Det ble en travel 

høst, noe flere av dere påpekte under besøksrunden. Men det som oppleves som lystbetonet, er en berikelse - ikke 

en belastning.  Og så er det brått slutt. Da er det veldig kjekt å bli invitert til å være med, når de jubilerende 

klubbene skal feire seg selv. Det gleder vi oss til, både Rosa og jeg! 

6. En hyggelig melding fra RI: 

Fra en kvinne som heter Meredith Burlew, som er "Department Manager/Stewardship" hos RI i 

Evanston, har distriktsguvernøren for få dager siden fått en melding som opplyser at Rotary distrikt 2305 

var 100% oppdatert  ved utløpet av januar måned når det gjelder de nødvendige innrapporteringer for 

Grants sponset av distriktet og distriktets klubber. Dette er virkelig "godt jobba"!  

Med vennlig hilsen 

Knut Kvalvågnæs 

DG Rotary distrikt 2305 

2014 - 2015 

 


