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Guvernørens månedsbrev nr. 9/2014 - 2015 
Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305!  

1. Rotarys tema for mars måned er utdanning og leseferdighet. 

Her i Norge har de aller fleste av oss i dag en solid utdannelse og en god jobb eller en trygg 

pensjon. Men det har ikke alltid vært slik. Vi skal ikke mer enn én eller to generasjoner 

tilbake i tid, før utdannelse utover folkeskolen var et privilegium forbeholdt de rike og 

velstående i samfunnet. I dag har de aller fleste muligheten til å ta eksamen på 

videregående skole,  teoretisk eller yrkesfaglig. 

Fortsatt finnes det mange land i verden hvor et tilbud om skolegang ikke er for alle, og 

spesielt ikke for jenter.  Norske Rotarydistrikter har engasjert seg i denne utfordringen 

med stor suksess.  Det bør være nok å vise til LAMS , startet av Yawar Bokhari og 

Lillehammer Rotaryklubb, et prosjekt som ble presentert på distriktskonferansen i 

september 2012, og som forhåpentligvis vil bli et varig prosjekt.  Det at initiativtakerne har 

satt i gang et prosjekt som ikke skal avsluttes, men som skal rulle videre av sin egen tyngde, 

er spesielt i Rotarysammenheng. Vi har ikke mange slike prosjekter. De fleste av våre 

prosjekter er tidsavgrenset. Engasjementet og bidragene opphører når arbeidet er gjort.   

Skoler er annerledes.  En skole består avbygninger, lærere og elever. Det store ”løftet” de 

første årene, er kanskje å få bygningene på plass, men det viktigste er å rekruttere – og 

beholde – dyktige lærere. Uten gode lærere, har vi ingen skole, bare et tomt skall.  

I dag fokuseres det ofte på hvilken utfordring det er å gi unge jenter utdannelse i den tredje 

verden.  Vi har lett for å legge skylden på ulikheter innen religion og kultur. Men da 

glemmer vi vår egen nære fortid. Min mor var født i 1912 som den eldste i en søskenflokk 

på seks . tre jenter og tre gutter. Min morfar var bonde. Han hadde råd til å gi guttene en 

utdannelse fram til Examen Artium, men ikke jentene. De måtte greie seg med 

Middelskoleeksamen. De skulle gifte seg og bli forsørget. Slik var det den gangen.  

I min ungdom var jeg så heldig å få lov til å tilbringe to år i Suhartos Indonesia. Å arbeide og 

bo i et av verdens mest korrupte land, var både utfordrende og lærerikt. Men likestillingen i 

det landet, gikk den gangen langt utenpå det som var situasjonen i vårt eget land.  Det er 

flere muslimer i Indonesia enn i noe annet land i verden. Likestillingen er likevel total. 

Språket mangler ord for ”han” eller ”hun”. Det er det samme ordet, ”dia”, for begge kjønn. 
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Som juniorekspert i FN-systemet, skulle jeg introduseres for en rekke ledere, både politiske 

ledere og administrative ledere innen statsorganisasjonen. Det fremgikk ikke av det 

skrevne ord om det var en mann eller en kvinne jeg skulle treffe. Hvis jeg spurte, ble de jeg 

spurte veldig undrende: Hvorfor spurte han om det? Det har da ingen betydning?  

I ettertid forstår jeg deres innstilling bedre. Det er slik det bør være: Et menneske er et 

menneske, uavhengig av kjønn. 

Rotary distrikt 2305 har et pågående engasjement med LAMS i Pakistan, et prosjekt vi ikke 

skal glemme i en tid hvor fokus i langt større grad har vært rettet mot vårt andre 

utdanningsprosjekt: The David School” i Sierra Leone -  selvsagt grunnet trusselen fra 

Ebola. Flere av klubbene jeg besøkte på besøksrunden i fjor høst, bad om å bli holdt 

oppdatert når det gjaldt situasjonen i dette fattige landet. Jeg har nylig mottatt en 

oppdatering fra AG Søre Sunnmøre, John Stennes, og denne oppdateringen ønsker jeg å 

dele med dere alle: 

2. Siste nytt om situasjonen i Sierra Leone. 

“Vi hadde Sierra Leone og videre støtte oppe på siste møte i Presidentforum.  Siste året har 
blant anna klubbane i vårt område samla inn ca 90.000 fordelt på støtte til 3 studenter, støtte 
til opplæring av smed, nødhjelp i samband med utbrotet av Ebola, 43 som er faddera til born 
ved skulen. I tillegg er det kontakt med Kavlifondet om støtte til 
videreutdanning/yrkesutdanning. 
 
Skulen har behov for fleire som støtter fadderordninga og informasjon om dette er lagt ved. 
Målet nærmer seg der skulen er finansiert. Det er berre behov for ca 40 fleire som vil vere 
faddera for skuleborna, og då ser det ut til at skulen er oppe og går med inntekter frå denne 
ordninga. 
 
Her kan både den enkelte rotarianer, klubben og eventuelt bedrifter bistå (avtale 
klubb/bedrift). 
 
Eg legg ved informasjon om situasjonen der nede der nødhjelp frå oss har kome svært godt 
med. 
Våre gode hjelparar har køyrt ut varer til dei landsbyana som har vore ramma. Spesielt siste 
landsbyen vart hardt ramme med over 100 døde. Mange barn har mista begge foreldra, så 
dette 
er kritisk. 
 
Rotaryhelsing 
  
John Stennes 
Assisterende Guvernør Søre Sunnmøre” 
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Her forteller John oss at vi har å gjøre med barn som ofte har mistet begge foreldrene. Det 
gir en helt annen forståelse av begrepet “svake grupper” enn hva  enkelte norske politikere 
pleier å legge i det samme uttrykket.  Vi er pr. i dag ca. 1.815 medlemmer i  Rotary distrikt 
2305.  John ber om at 40 av oss stiller opp og tar på oss et fadderskap. Hva koster det? John 
svarer (denne gangen på bokmål): 
 
“Her er det kr. 50/mnd som gir skattefradrag og som Jarle Svindset sa på siste møte, så var 
det ca 1 krone pr. dag. Det setter liksom ting i perspektiv. Man får tildelt et barn som følges til 
vedkommende er ferdig på skolen. Det blir sendt ut bilde og det sendes også ut hvordan det 
går med barnet. Det er ingen kontakt da dette kan skape uheldige situasjoner mellom barna. 
Pengene går til å lønne lærere. Noe midler kommer inn utenom fadderordningen som sikrer 
at utgiftene dekkes totalt sett. Skolen kan komme i gang igjen i løpet av mars, så her er det 
bare å tegne seg.” 
 

3. Raufoss Rotaryklubb med samarbeidende klubber har fått godkjent 

vannforsyningsprosjektet sitt i Kenya. 

Følgende klubber deltar også i prosjektet: Jevnaker, Østre Toten, Hadeland og Hadeland 
Syd. 

Vi gratulerer og ser fram til å følge dette prosjektet i årene framover. 

4.  Neste Rotaryårs logo og motto. 

Vårens PETS (President Elect Training Seminar) i Rotary distrikt 2305, ble gjennomført på 

Dombås hotell i tiden 21. - 22. februar 2015. Teknisk arrangør var Sykkylven Rotaryklubb, 

som gjorde en god jobb.  Om Dombås hotell holder fram som de stevner, kan Dombås bli et 

sted hvor vi kan møtes oftere. Men til saken: 

PETS  er stedet hvor årets logo og motto ble offentliggjort for distriktets medlemmer. Som 

sittende distriktsguvernør, vil jeg bruke denne muligheten til å gratulere DGE Odd Jarle og 

alle de innkommende presidentene i de 52 klubbene i Rotary distrikt 2305 med kommende 

års logo og motto. 

Det er et motto som harmonerer godt med det som var hovedbudskapet mitt til klubbene 

under besøksrunden i fjor høst: "Det er ikke pengene du gir, men den tiden du ofrer for 

Rotary, som er ditt viktigste bidrag. Vær med der det skjer: Gi av deg selv! 

Pengene er likevel viktige. Vi får ikke gjort stort uten penger. Når TRF-leder Rune forteller 

meg at bidragene fra klubbene til TRF har gått ned, håper jeg det ikke har noen direkte 

sammenheng mellom dette og min oppfordring til klubbene om at den største gaven vi kan 

gi, er oss selv. Det ene utelukker ikke det andre.  I dagens verden er det vanskelig å få gjort 

så mye uten penger. 
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Tillat meg å sitere Per Sivle: "Den største gleda du i livet kan ha, det er å gjera andre gla'." 

Med dette ordtaket, som er blitt et slikt folkeeie at slett ikke alle lenger vet hvem forfatteren er, 

skiftet vi banner. Jeg trådte tilbake, satte meg på bakerste benk og slapp til DGE Odd Jarle.   

Resten av helgen var hans. Hvordan det gikk?  
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Det får bli opp til dere å vurdere. For min egen del, vil jeg hevde med styrke at jeg koste meg. 

DGE Odd Jarle fortalte presidentene at det han gleder seg mest til, er å møte klubbene og 

medlemmene i løpet av kommende høst. Slik jeg kjenner Odd Jarle, så har også klubbene noe å 

glede seg til. 

Men jeg har ingen planer om å abdisere før min tid er ute. Fortsatt har sittende 

distriktsguvernør viktige oppgaver igjen. Disse får vi komme tilbake til etter hvert. Men jeg vil 

tro at flere av leserne vil ha interesse av å følge litt med hvordan det gikk med våre jubilanter 

gjennom de store feiringene.  Først ute var 50-åringen Alvdal, som fylte 50 år den 1. februar, 

men siden de har valgt å utsette feiringen til våren, får vi gjøre som klubben selv ønsker. Vi 

hopper foreløpig over dem. 

Neste jubilant ut, var Kongsvinger Rotaryklubb, som fylte 60 år den 26. februar, og som feiret 

dagen fredag 27. februar. I det nedenstående følger mitt bidrag til klubbens jubiléumsskrift: 

Til Kongsvinger Rotaryklubb v/president Hans Moss! 

Under Rosas og mitt besøk i Kongsvinger Rotaryklubb torsdag 18. desember 2014, ble jeg som 

distriktsguvernør oppfordret til å skrive noen ord til klubben i anledning det forestående jubileet. 

Det er ikke vanskelig å skrive noen ord til en så aktiv og veldrevet Rotaryklubb som Kongsvinger.  

Kongsvinger Rotaryklubb ble chartret den 26. februar 1955 under stor festivitas i byens rådhus. Det var 

50 år og tre dager etter den 23. februar 1905, da verdens første Rotaryklubb ble startet.  

Med et slikt forhold mellom Kongsvinger Rotaryklubb og moderorganisasjonen Rotary International, er 

det verken ønskelig eller nødvendig å skille for sterkt mellom de to hendelsene. At RI runder 110 år 

nesten samtidig med at Kongsvinger Rotaryklubb fyller 60 år, legger bare en ekstra dimensjon til 

feiringen. Det kjennes veldig riktig! 

Årets motto fra RI-president Gary C.K. Huang, er ”Light up Rotary!” Mottoet kan tolkes på ulike vis, men 

det mest nærliggende er kanskje at vi skal synliggjøre Rotary. Lokale prosjekter i lokalsamfunnet, er en 

god måte å synliggjøre Rotary på. Det er lenge siden RI ga signaler om at Rotary skulle arbeide i det 

skjulte. Verden forandrer seg, og Rotary må følge med. Et Rotary i vekst, er avhengig av at Rotary er 

synlig! 

Allerede for ti års siden skrev daværende distriktsguvernør Anders J. Huuse at Kongsvinger Rotaryklubb 

utgjorde en betydelig ressurs i lokalsamfunnet.  Det er med stor glede jeg konstaterer at det samme er 

tilfelle i 2015.  Det er heller ingen grunn til å tro at dette er noe som vil endre seg innen overskuelig 

fremtid. Til det er Kongsvinger Rotaryklubbs posisjon for sterk, og klubben for solid. 

Nå har ikke Kongsvinger Rotaryklubb, som en av distriktets største klubber, noen problemer med 

rekrutteringen.  Hva er et ”passende” antall medlemmer? Erfaringene fra andre steder kan tyde på at 
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klubber med mer enn 100 medlemmer, begynner å oppleves som ”tungrodde”. Men dit er det enda et 

stykke igjen, så det er ingen grunn til å legge vekk ambisjonene om fortsatt medlemsvekst! 

En god Rotaryklubb bør også være engasjert i minst ett internasjonalt utviklingsprosjekt, enten alene – 

eller sammen med andre Rotaryklubber. Klubben skal være aktiv innen ungdomsutvekslingen, og det er 

Kongsvinger Rotaryklubb. Deltakelse i Rotarys sommerleire og sending av studenter eller nyutdannede 

ungdommer på RYLA-kurs, er også slikt som distriktsguvernøren merker seg når han skal besøke 

klubbene.  

Det tør være kjent at guvernøren etter hvert klubbesøk skal skrive en rapport til RI på "My Rotary/Club 

Central", med en kortfattet skildring  av hver enkelt klubb og klubbens pågående aktiviteter.  

Topprankede Rotaryklubber er ikke veldig mange, men de står sjelden alene. I de delene av distriktet 

hvor vi har én klubb som får beste karaktér, finner vi ofte flere  gode klubber innenfor et geografisk 

avgrenset område. Årsaken er at der vi har en klubb som fungerer som et "lokomotiv" innenfor 

Rotaryarbeidet, vil denne klubben ofte motivere og aktivere naboklubbene sine til å øke og forbedre 

innsatsen sin for Rotary.  Nøkkelord er samarbeid og utveksling av informasjon og erfaring. Det er gøy å 

gjøre noe meningsfylt sammen! 

Det er med stor glede at jeg etter mitt besøk på Kongsvinger,  kan regne Kongsvinger Rotaryklubb med 

blant de  aller beste i Rotary distrikt 2305. 

Gratulerer med 60-årsdagen! 

Knut Kvalvågnæs 

Distriktsguvernør Rotary distrikt 2305 

2014- 2015 
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Men nå fikk Rosa og jeg en utfordring. Allerede neste dag, lørdag 28. februar, skulle Hareid 

Rotaryklubb feire sin 50-årsdag. Også denne klubben ønsket besøk av sin distriktsguvernør med 

ledsager. Invitasjonen ble levert, "med alle sambandsmidler". Å stille opp kunne bli en 

utfordring, men vi bestemte oss til å gjøre et forsøk. Strynefjellsveien og Eiksundsambandet 

gjorde det mulig.  Vær- og føreforholdene var ikke optimale, men når man vil noe veldig sterkt, 

hjelper det godt.  Hareid Rotaryklubb er en klubb som fungerer som "lokomotiv", både i 

lokalsamfunnet og i Rotarydistriktet.  Å takke nei til invitasjonen til å feire Hareid Rotaryklubbs 

50-årsjubiléum, ville være å skyte seg selv i foten - med tilsvarende uheldige konsekvenser. 

Slike klubber skal distriktsledelsen vise at vi verdsetter! 

Fra Strynefjellet lørdag 28. 

februar 2015. Det river i 

skydekket etter 

snøstormen samtidig med 

at vi får den første 

tunnelåpningen i sikte. 

Resten av ferden var rene 

hyggeturen. 

Nedenstående bilde er fra 

tildelingen av PHF til Egil 

Utgaard, Hareid 

Rotaryklubb. 

Det ble en høytidelig 

stund. Også Kongsvinger 

Rotaryklubb tildelte en PHF 

i forbindelse med sitt 60-

årsjubiléum. Denne vel 

fortjente hederen gikk til 

klubbens mangeårige 

medlem, Erik Strand.  

 

Med vennlig hilsen 

Knut Kvalvågnæs 

DG Rotary distrikt 2305 
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