Toralf Pedersen
Distriktguvernør 2275 2017/18
toralf_pedersen@hotmail.com
+47 48 16 99 70

Guvernørens månedsbrev for september 2017
En hektisk, spennende og interessant måned er snart
over. I starten av måneden fikk vi besøke klubbene i
Finnmark, Troms og Nordre Nordland. Vi brukte bobil
og krysset Sverige og Finland før vi startet klubbesøkene
i Kirkenes. Det var fellesmøte med Vadsø. Deltakerne fra
Vadsø hadde kjørt 18 mil for å komme til møtet.
Imponerende. Livskraftige klubber med stort
engasjement og spennende prosjekter.
Vi krysset Finnmarksvidda og besøkte
Alta. Alta er i kraftig utvikling med
bygging av nytt sykehus med mer. Vi
merket godt den optimismen som råder og
mange grundere er i full aktivitet.
Deretter gikk turen til fellesmøter med
klubbene i Tromsø. Klubbene er forskjellige, men de har etablert en
komite for å utvikle felles prosjekter. Jeg gleder meg til å se resultater
av samarbeidet.
I Narvik arbeider de med å stable klubben på beina igjen etter stort
frafall av medlemmer sist vinter. President Umair og hans styre har
ambisjoner om å klare brasene, og vi ønsker lykke til. Vi fikk ordnet
med et samarbeid med Harstad Rotary klubb. Greit å ha noen å søke
råd hos.
I Harstad møtte vi en vital klubb. Det er en av distriktets største
klubber. Her er det full fart hvor de aksler seg både på et stort
internasjonalt prosjekt og på ungdomsutveksling. Jeg er overbevist om
at Harstad vil få det til.
På Sortland var det fellesmøte med Sortland,
Hadsel og Lofoten/Vestvågøy. Sortland har
nettopp opparbeidet Rotaryparken i sentrum.
Ganske imponerende arbeid som
verdenspresidentens representant på
distriktskonferansen hadde lagt merke til. AG
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Hans Furfjord er president i Sortland, og har målsetting om å danne
satellittklubber i tettstedene i Vesterålen. Kanskje han blir den første i
distriktet til å få på plass en satelittklubb? Det hadde vært spennende!!
Vi avsluttet besøkene på Nordkalotten med besøk i Fauske. En liten
klubb, men de har gjennomført flere folkemøter om utvikling av Fauske
og om mental helse. Nå vil de inngå et tettere samarbeid med Bodøklubbene.
Det var fantastisk å kunne ferdes i den nordnorske naturen i et
fantastisk vær. Flott mottagelse over alt hvor vi kom.
Nå sist onsdag og torsdag møtte jeg Bodø Rotary klubb og Bodø Sentrum
Rotary klubb. Bodø er en av distriktets største klubber og var godt
representert på distriktskonferansen i Stjørdal. De arbeider nå for å få i
gang en sommercamp, og de vil gjerne prøve på å starte en Rotaractklubb sammen med Bodø Sentrum. Ass guvernør Harald arbeider for å
få et nærmere samarbeid mellom klubbene i Bodø og klubben i Fauske.
Kjempespennende!!. Bodø Sentrum står i en særstilling i distriktet. De
har stor pågang av personer som ønsker å bli medlem, men må nå
konsolidere stillingen før de går videre. De fikk pris av IPDG Helge fordi
de fikk flest medlemmer i 2016/17. De starter straks arbeidet med å
planlegge RYLA for 2018/19.
Distriktskonferansen ble arrangert på Quality
Hotell i Stjørdal 15. til 17. september. Vi hadde
lagt mye arbeid i å få gode foredragsholdere.
Tema for konferansen var «Rotary som
fredsbygger». Først ut av Christian Borch med
et gnistrende foredrag om Europa i en ny tid.
Deretter var det representanter for Rotary sitt
fredsuniversitet i Uppsala og utdanningen av såkalte Peace Fellows. Vi
fikk videre engasjerte foredrag med studenter fra NTNU om
studentarrangementet ISFIT og utdelingen av studentenes fredspris. Vi
fikk også høre om deres prosjekt i Øst-Timor. Fantastisk å se at
studenter har tid og engasjement til å bygge opp et så flott prosjekt i en
annen verdensdel. Avslutningsvis fikk vi et fyrverkeri av et foredrag fra
tidligere håndballspiller Marte Snorroeggen Vivestad, som nå er leder i
MOT. Jeg garanterer at ingen sovnet under dette foredraget.
Toastmaster på guvernørens bankett var Are Hembre. Han gjorde en
strålende jobb sammen med pianist Trond Hustad. Flere har lagt ut
videoer på Facebook. Stor takk til Are og Trond som gav oss minner for
livet.
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Søndag var relatert til Rotary med fokus på medlemskap, RYLA og
Pprosjekt Gravråk på Melhus.
I etterkant har vi kun fått høre superlativer om konferansen, og jeg vil
benytte anledningen til å takke leder Jon Eidsvik og hans team samt
Stjørdal Rotary klubb for et fantastisk arbeid. Over ett års planlegging
og forberedelser ble kronet med suksess.
Jeg fortsetter nå klubbesøkene i Mo i Rana og deretter står Trøndelag
for tur.
RYLA: Stjørdal Rotary klubb arrangerer RYLA i helga
24-27 november. Her finner dere ledertalentene i
distriktet og sannsynligvis nye rotarymedlemmer.
Benytt anledningen til å bli bedre kjent med framtidens
ledere. Meld talenter fra ditt område og hent dem inn til
foredrag i klubben etter endt RYLA.
«Spøtt i nævan og ta åran fatt». Ha en fin høst.
Med hilsen
Toralf Pedersen
DG 2275

