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Guvernørens månedsbrev for februar 2018 
Dagene blir lengre og lysere. I Trøndelag har vi hatt en 

fantastisk vinter med snø og jevnt kaldt vær.  OL er straks over 

og vi kan glede oss over flere medaljer enn noen gang.  Andre 

land spør hva den magiske formelen er.  Jeg tror det handler 

om en godt utbygd velferdsstat som gir unge muligheten, men 

det må mer til for å lykkes.  Jeg tror på det frivillige arbeidet i 

Norge og ildsjelene som står på dag etter dag.  Jeg vet at det 

også er mange rotarianere i vårt distrikt som helt sikkert kan 

rette ryggen og være stolt over at de  har bidratt.  Jeg har møtt 

mange rotarianere i løpet av dette året som er opptatt av mer enn møtet i Rotary klubben og 

som kan bære hederstittelen ildsjel i sine lokalsamfunn. 

 

Møte med Kristiansund Rotary klubb 5.2.17 

Mandag 5.2. møtte jeg Kristiansund Rotary klubb i de ærverdige lokalene til Handelsstanden. 

Det var operafestuke i byen og president Klaus Øverland opplyste at det var 

operaforestillinger i byen allerede i 1880.  Fiskeeksporten gjorde at de fikk kulturelle impulser 

fra de store byene i Europa.  I dag er Kristiansund sterkt 

knyttet til fiskeeksport og oljenæring.  

Rotaryklubben er driftig med mange flotte prosjekter.  De 

arrangerer hvert år en stor kirkekonsert.  De selger fakler på 

nyttårsaften og de har dugnad i en sansehagen.  I år skal de 

også ha ungdomsutveksling.  De arbeider systematisk med 

å skaffe nye medlemmer og de skal gjennomføre en 

samling medio mars. Under medlemsmøtet overrasket 

presidenten med et innslag fra Carmen.  Eldbjørg Hogstad 

og Astrid Asheim Eubert spilte firhendt på piano. Kjempeflott. Klubben fyller forresten 70 år 

i år!! 

 

Da var siste klubbesøket på fastlandet over for min del.  Når står Longyearbyen for tur den 

12. mars. 

                                

Ny DRFC (leder av komiteen for Rotary Foundation) 

I begynnelsen av januar meldte Inger-Ruthgerda Wellendorf at arbeidssituasjonen hennes 

gjorde det umulig å fylle oppgaven som leder av TRF-komiteen.  Komiteen hadde møte 

15.1.18 og de foreslo for styret at hun og Jon Gjemble byttet funksjon.  Henvendelsen ble 

behandlet i styret og Jon Gjemble ble valgt som ny DRFC.  Han er godkjent av RI som DRFC 

fra og med 4.2.18. Han har allerede fått sine autorisasjoner på plass. Den nye komiteen har 

kommet godt i gang og er i rute i forhold til behandling av søknader, utbetalinger med mer. 
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Ledersamling i Trondheim 17. og 18 februar 2018 

Thor O. Olsen er District Governor Elect (DGE) og skal overta 

funksjonen som guvernør 1.7.18.  I den forbindelse gjennomførte 

han ledersamling for sin organisasjon i Trondheim 17. til 18. 

februar.  DGE og hans team hadde forberedt seg godt og det ble 

en god samling med en fin kombinasjon av forelesninger, debatt 

og gruppeoppgaver. Verdenspresidentens motto for 2018 er «Be 

the inspiration» og DGE følger opp distriktets strategiske plan for 

perioden 2016-19. Vi gleder oss til PETS i Trondheim 7. og 8. 

april 2018. Se flott omtale på facebook Rotary distrikt 2275.   

 

 

Terje Gaarden er nominert som ny guvernør for distrikt 2275 i 2020-2021.  

Nominasjonskomiteen har bestått av PDG Eiliv Todal Moe 

(leder), IPDG Helge Schjølberg, DG Toralf Pedersen og DGE 

Thor O. Olsen.   

Terje var foreslått av Åsen Rotary klubb og 

nominasjonskomiteen meldte til DG etter møte den 17. februar at 

Terje var godt kvalifisert for oppgaven og nomineres som 

guvernør for 2020-2021.  RI er underrettet om nominasjonen.   

 

 

 

Rekruttering av nye medlemmer 

I dag er vi 1170 medlemmer registrert i medlemsnettet.  Vi har fått 8 nye medlemmer i netto 

fra årsskiftet.  Trondhjem Rotary klubb har gjort en kjempejobb og har tatt opp 5 nye 

medlemmer i forrige uke. Gratulerer!!  Se egen reportasje på vår hjemmeside Rotary 2275. 

Stjørdal tok også opp et nytt medlem i forrige uke.  Han er 34 år gammel. Det lysner av en ny 

vår for Rotary.   Inntil jeg blir motsagt er min påstand at det finnes en ny generasjon 

rotarianere der ute, men vi må spørre dem om å bli medlem.   

 

Kommunikasjon 

Det er stor aktivitet i distriktet og vi forsøker å holde dere orientert gjennom oppslag på 

facebook rotary 2275 og hjemmesiden rotary 2275.  Jeg har som mål å gjøre begge 

plattformene mer fargerike med beskrivelse av de flotte prosjektene vi har i distriktet og 

publisering av aktuelle saker. 

 

Spøtt i nævan og ta åran fatt mine venner!! 

 

Med hilsen Toralf Pedersen DG 2275 
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