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Månedsbrev for juli og august  fra distriktsguvernøren. 

 

Sommeren er på hell og de fleste er tilbake i hverdagen etter forhåpentligvis gode 

feriedager.  Ett av mine barnebarn var kjempeglad for å begynne i barnehagen 

igjen mandag morgen, og det handler vel om at det viktigste er en god hverdag.  

Rotary er en selvfølgelig del av hverdagen for oss rotarianere, og det er godt å 

komme i gang igjen.  

 

Vi er inne i et nytt rotaryår, og mange presidenter er spente på hvordan året skal 

bli. Gledelig at så mange har bygd gode planer for året.  Det gir en god start.  Spill 

hverandre gode.  Støtt opp om presidenten og styret og gi en hjelpende hånd der det 

trengs. 

 

For min del er jeg i gang som guvernør.  Vi foretok guvernørskiftet samtidig som 

Stjørdal Rotary klubb hadde sin sommeravslutning og 

presidentskifte.  Det var «stinn brakke» og past  president 

Torbjørn hadde lagd fantastisk mat til alle. Takk til alle som 

gjorde dette til en minnerik kveld.   Kona mi, Berit, sa etter 

selskapet at hun merker godt den varmen, omtanken og 

inkluderingen som preger sammenkomster i Rotary.   

 

Mitt første oppdrag som guvernør var å delta i Verdal sin 

sommeravslutning med presidentskifte 29.6. Verdal er en vital 

klubb med en god alderssammensetning.  Sammen skaper de 

det Rotary de vil være en del av. Fint å se at de unge har funnet 

seg vel til rette i klubben.   Det ble en minnerik kveld med 

utdeling av Paul Harris, quiz og mye moro.  Takk for at vi fikk 

delta. 

 

 I 1935 skrev Paul Harris; “This is a changing world; we must be prepared to 

change with it. The story of Rotary will have to be written 

again and again.” 

Jeg ser et Rotary i endring og jeg ser at de klubbene som ikke 

klarer å endre er de som sliter mest.  Kall det gjerne 

vitalisering. Kall det gjerne tilpasning til den virkeligheten vi 

skal være en del av.  Darwin sa vel noe sånt som at det er den 

som er mest tilpasningsdyktig som overlever.  Nye rotarianere vil bidra til å skape 

endring og tilpasning.  Mitt viktigste mål er derfor å få flere til å bli rotarianere.  

Målet er at klubber over 30 medlemmer må ha 4 nye medlemmer og klubber under 

30 må ha 3 nye medlemmer.    

 

Distriktskonferansen 
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Husk å melde deg på til distriktskonferansen i Stjørdal 15-17 september.  Komiteen 

som arbeider med konferansen har arbeidet 

utrettelig i over et år.  Mitt mål er at dette skal være 

en distriktskonferanse du ikke kan gå glipp av.  

Gå inn på nettsiden og gå til linken hvor du melder 

deg på.  Reisetilskuddet er: 

Finnmark: Kr 3000,- for en person fra hver klubb.  

Troms og Nordland kr 2000,-  og de øvrige kr. 

400,-. Søknad om reisetilskudd sendes 

dkass2275@rotary.no innen 10.10.17. 

 

Besøk i klubbene: 

Jeg starter i Kirkenes med 28. august og møter klubbene i Finnmark. Deretter går 

turen til Tromsø hvor jeg møter 4 klubber samme dag.  Deretter blir det Harstad.  

For å spare tid og penger forsøker jeg å samle flere klubber når vi først reiser.  Jeg 

synes det er meningsløs ressursbruk å reise opp og ned i vårt langstrakte distrikt og 

jeg er svært takknemlig for at klubbene i nord er enig med meg i et slikt 

resonnement.  

 

Medlemsnett og Club Central 

Club Central har kommet i ny utgave og det er enkelt å legge inn klubbens mål.  

Sørg også for å legge inn prosjektene.   

Jeg har inntrykk av at de fleste klubbene nå har registrert sitt styre i det norske 

medlemsnettet.  Det er sikkert en del usikkerhet om bruken av de nye systemene.  

Sørg derfor for å ha en datakyndig som kan vise hvordan systemene fungerer og 

hvilken informasjon som skal legges inn.  Jeg bruker medlemsnettet hver dag og er 

helt avhengig av at det er oppdatert.  

 

Til slutt minner jeg om vår strategiske plan: Støtt og styrk klubbene, arbeid i 

prosjekter og vis verden hva vi gjør. 

 

Så min oppfordring er:»Spøtt i nævan og ta åran fatt!!» 

 

Toralf Pedersen DG 2275 
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