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GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2017. 

Dette blir det nest siste månedsbrevet i mitt Guvernør år. Et år 

går så alt for fort. Synes det ikke var lenge siden jeg mottok 

kjedet fra Jan Moslet. Men vi har ennå en måned igjen, og mye 

skal gjøres før vi gir oss. 

RØROS ROTARY KLUBB FEIRET 60 ÅRS JUBILEUM 20. MAI.  

Klubben hadde lagt ned et solid arbeid med 

jubileet. Det hele startet med stand i sentrum 

på formiddagen. Deretter med jubileumsmiddag 

om kvelden.  Middagen startet med følgende 

hilsen fra H.M.Kong Harald:  

«JEG TAKKER FOR HYGGELIG HILSEN OG 

SENDER RØROS ROTARYKLUBB MINE BESTE 

ØNSKER I ANLEDNING 60 – ÅRS JUBILEET 

SOM FEIRES LØRDAG 20. MAI.« 

Middagen med «kortreist« mat som røye, rein 

fra Stensaasen og multeterte smakte 

fortreffelig. 

På vegne av distriktet leste jeg opp 

hilsen fra Kongen, samt takket 

klubben for 60 flotte år, og ønsket 

lykke til videre. En liten sjekk og en 

vimpel ble også overrakt. 

I tillegg var assisterende guvernør fra 

Sør-Trøndelag, klubbpresidentene for 

Melhus, Gauldal, Tynset og Trondheim Internasjonale Rotaryklubb 

tilstede og overrakte gaver. 

mailto:hschjolb@online.no


                                                                                                                                               
 

 

Helge Schjølberg 

DG 2016-17 

hschjolb@online.no 

+47 971 41 780 

 

   Distrikt 2275 

 

På middagen fikk jeg også den ære å 

dele ut Paul Harris Fellow Recognition 

(PHF) til Ole Jørgen Kjellmark. En 

utmerkelse som ble gitt for hans 

innsats og engasjement for Røros 

Rotaryklubb gjennom mange år, hans 

mangfoldige innsats for lokalsamfunnet 

og for hans positivitet, energi og 

ståpåvilje i mange sammenhenger. 

Jeg vil takke fung. president Ivar K. 

Brokhaug, innkommende president Geir 

Toseth og hele jubileumskomiteen for 

et strålende arrangement og ei 

innholdsrik helg. 

 

MEDLEMSVERVINGEN: 

Jeg lovte en statusrapport om status i dag, 31.05.17, 

sammenlignet med 1. juli 2016 hvor vi 

overtok som guvernør og presidenter. De 

klubber som har hatt økning siden 1. juli 

16 er: 

 

- Bodø Sentrum Rotaryklubb    13 

- Kristiansund Rotaryklubb    5 

- Egge Rotaryklubb          2 

- Frei Rotaryklubb               2 

- Namsos Rotaryklubb          2 

- Stjørdal Rotaryklubb              2 

- Verdal Rotaryklubb     2 

- Rørvik Rotaryklubb           1   
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- Skogn Rotaryklubb                 1 

- Rana Rotaryklubb                1 

- Nidarvoll Rotaryklubb     1 

- Klinga Rotaryklubb                 1 

- Gauldal Rotaryklubb               1 

- Frosta Rotaryklubb               1 

(Tallene er hentet fra medlemsnettet 31.05.17) 

Imidlertid er det klubber som har hatt stor tilbakegang. Den 

største tilbakegangen er 7 medlemmer i en klubb. 

I tillegg mistet vi Averøy Rotaryklubb med 21 medlemmer like 

etter at vi overtok den 1. juli 2016. 

Tallene for de klubbene som har økt viser imidlertid at det går 

an. Særlig imponerende er økningen i Bodø Sentrum Rotaryklubb 

med hele 13. medlemmer. Gratulerer! 

SLUTTSPURT: 

Nå har vi en måned igjen med medlemsvervingen. Mange ligger 

ennå under sine egne måltall. Litt fokus, og vi klarer det.  

Husk at alle forandringer må legges inn på MEDLEMSNETTET 

umiddelbart. 

Lykke til den siste måneden i ditt Rotaryår. 

LONGYEARBYEN ROTARYKLUBB: 

Kl. 1800 den 20. juni blir klubben etablert på Svalbard. Rapport 

vil komme i månedsbrevet for juni. 

DISTRIKTSKONFERANSEN 15.9 – 17.9. 2017: 
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Distriktskonferansen blir gjennomført 

på Quality Airport Hotel Værnes. 

Hovedforedragsholder er Christian 

Borch, godt kjent fra NRK. 

Elektronisk påmelding innen 15. juni. 

 

GUVERNØRSKIFTE: 

Mandag den 26. juni overrekker jeg kjedet og ansvaret til DGE 

Toralf Pedersen. Skifte vil skje i Stjørdal Rotaryklubb under et 

arrangement der. Klubben foretar også presidentskifte samme 

kveld. Hadde vært hyggelig dersom presidenter i nærområdet 

også kunne ha vært til stede. 

DIV: 

Vi nærmer oss Rotaryårets slutt, og snart skal vi gi 

stafettpinnen videre. Det er en flott gjeng med innkommende 

presidenter som står klare for å ta over. Du som 

president er en viktig ressurs, så del dine 

erfaringer, veiled og støtt, så blir det en god 

veksling. Å gjøre sin etterfølger god er fin 

huskeregel. 

Vi er blitt enige om å «SETTE SPOR ETTER OSS«. 

Lykke til med innspurten. 

Med Rotaryhilsen 

Helge Schjølberg 

DG 2275. 
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