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Guvernørens månedsbrev for juni 2018 

 

Snart er det midtsommer og lengst nord i distriktet er 

det lyst hele døgnet. Kanskje har de også noen gløtt 

av midnattssola.  I Trøndelag har det vært en uvanlig 

tørr og varm mai og juni.  Sist uke kom det endelig 

litt regn og ruskevær. Lenger nord har de ikke vært 

spesielt plaget av tørke.  Slik er vårt langstrakte land.  

 

Jeg håper alle får anledning til å bruke de lange lyse 

dagene til ferie og fritid.  Norge er et flott land å 

feriere i og for de fleste av oss er det fremdeles mye vi 

ikke har sett av vårt vakre land. 

 

 

Apropos reise: Min reise som guvernør er straks over. En reise som har gitt både Berit og 

meg minner og venner for livet.   Det var interessant å møte den store Rotary-

organisasjonen først i Sverige, deretter i San Diego og Atlanta.  Det er imponerende hva 

denne organisasjonen gjør for å skape en bedre verden for så mange.  Jeg liker godt 

kommmende RI-president Barry Rassin sin visjon: “Together, we see a world where people 

unite and take action to create lasting change — across the globe, in our communities, and 

in ourselves.” Dette stemmer godt med det bildet jeg har av Rotary sin virksomhet.  Vi gjør 

gode handlinger som skaper endring for andre, men handlingen endrer også oss.  En 

forutsetning er altså handlingen – gjøre noe godt for andre.  Det passer derfor godt at vi 

har iverksatt arbeidet med en ny kommunikasjonsplan med mottoet «People of action» 

 

Den største opplevelsen i mitt år var allikevel besøket i alle klubbene.  Vi besøkte klubbene i 

Finnmark, Troms og deler av Norland tidlig høst.  Vi leide en bobil og kjørte gjennom 

Sverige og Finland til Kirkenes.  Der møtte vi Vadsø og Kirkenes.  Deretter gikk turen 

vestover til Alta og videre til Tromsø.  Vi fikk besøkt Narvik, Sortland og Fauske før vi 

vendte hjemover til distriktskonferansen i Stjørdal.  Vi fikk sett og opplevd en landsdel vi 

ikke har brukt mye tid på tidligere. Godt mottatt over alt. Ut over høsten og vinteren fikk jeg 

besøkt alle de andre klubbene i distriktet.   

 

Møtet med klubbene er nok det som har skapt best innsikt i hva Rotary betyr i vårt distrikt.  

Jeg sier til alle at jeg har møtt fantastisk flotte rotarianere som gjør en flott jobb.  Alle har 

store eller små prosjekter som betyr mye for enkeltmennesket og for området.  Jeg spurte 

alle om hva de var stolte av og de svarte vennskapet, omsorgen, de gode foredragene og 

prosjektene. Jeg tror jeg med hånden på hjertet kan si at alle klubbene i vårt distrikt er en 

del av Barry Rassins visjon for Rotary.  
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Nå er tiden kommet for å gjøre opp status. 

Jeg hadde ingen visjon om «å endre verden» da jeg sa ja til å bli guvernør.  Imidlertid var 

det svært viktig å få på plass en strategisk plan over 3 år.  Helge Schjølberg, jeg og Thor O 

Olsen følger stort sett den samme lesten i vårt strategiske arbeid.  Vi fikk planen på plass 

samtidig med at RI-presidentene brukte samme strategi.  Strategien er: Støtte og styrke 

klubbene, arbeide i prosjekter som gagner andre og vise verden hva vi gjør. 

 

Støtte og styrke klubbene: Det er klubben det dreier seg om i Rotary.  Klubben skal ivareta 

medlemmene på en god måte og samtidig være i stand til å skaffe seg nye medlemmer. 

Selv om klassifiseringen er nedtonet er yrkesnettverket og lederrollen fremdeles viktige 

elementer i rekrutteringsarbeidet.  Jeg la stor vekt på at mange klubber må ha inn yngre 

medlemmer.  Gledelig å se at vi ikke har hatt noen stor nedgang i medlemstallet i dette 

rotary-året.  Vi startet med 1195. Vi hadde 1162 ved årsskiftet og var i mange måneder på 

1185.  Nå er vi på 1174.  Medlemstallet ser nå ut til å ha stabilisert seg.  Jeg tror vi kan si at 

vi nå er på vei opp igjen etter mange år med nedgang. Her har klubbene gjort et solid 

arbeid som vil bære frukter i tiden som kommer. 

 

Prosjektene: Alle klubbene har prosjekter i en eller annen form.  Flere klarer å få 

prosjektene synliggjort i sitt lokalsamfunn.  På distriktsnivå har vi invitert alle til å legge 

prosjektene på vår hjemmeside.  Her har TRF-leder Jon Gjemble vært en viktig 

bidragsyter.  Rotarydistriktet valgte å støtte et stort prosjekt i Armenia.  Dette gjorde vi for å 

lære mer.  Nå arbeider TRF-komiteen med et stort prosjekt på Filippinene som kalles Skills 

for live. Flere klubber er involvert.  TRF-komiteen arbeider nært med flere klubber for å få 

internasjonale prosjekt i gang.  Et slikt prosjekt er KRIA-dalan på Øst-Timor.  Jon vil legge 

ut mer info på hjemmesiden etter hvert som ting faller på plass.  Ta kontakt med Jon om 

din klubb ønsker å delta i ett eller flere av prosjektene.  Det er stort engasjement i TRF-

arbeidet og distriktet arbeider systematisk og grundig for å få prosjektene i gang. 

 

Synliggjøring av Rotary: Rotary er hva Rotary gjør.  Mange bruker hjemmesiden, facebook 

og lokale media for å synliggjøre det de holder på med.  Andre er ikke like flinke og en del 

hjemmesider bør bli oppdatert i nærmeste framtid. Vi har fremdeles en vei å gå i forhold til 

å bli mer åpne.  Skal vi skaffe oss nye medlemmer må de vite hva vi gjør. Hjemmesiden til 

distriktet har blitt mer «fargerik» og gir mer info enn tidligere.   

 

Ungdomsutveksling: 

Flere klubber har akslet seg på oppgaven med å være vertskap for en utvekslingsstudent.  

Det er stor aktivitet i dette arbeidet og det ser ut til at vi får 7 utvekslingsstudenter til neste 

år.  Ungdomsutveksling er som vitaminer for de klubbene det angår og vår DYEO Ellen 

O.R. Strand gjør en god jobb for å hjelpe klubbene i gang. 
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Medlemsnettet: 

Vi satte oss som mål at alle skulle være oppdatert på medlemsnettet og det ser ut til at alle 

har kunnskapen om hvordan de skal håndtere oppgavene.  Det er svært viktig at nettet er 

ajour. 

 

Distriktskonferansen: 

Jeg må benytte anledningen til å takke konferansekomiteen med PDG Jon Eidsvik som 

leder.  De gjorde en fantastisk jobb.  Det ble en distriktskonferanse som vi bare har fått ros 

for.  Mottoet var Rotary som fredsskapende aktør og jeg mener at vi fikk belyst dette på en 

god måte med mange flotte foredrag.  Fint å kunne møtes hvor Rotary står i fokus.  Det gir 

inspirasjon og motivasjon.  

 

Huskeliste: 

Momskompensasjon: Beklageligvis var det 17 klubber i vårt distrikt som ikke hadde søkt 

innen fristen 15.6.18.  Nå må disse klubbene få sendt inn søknaden!!! Ny frist er satt til 

15.7.18 Mangler du info tar du kontakt med vår distriktkasserer Stein Morten Holberg.  I 

fjor fikk vi ca. kr. 220,- tilbakeført pr medlem.  Ikke gå glipp av disse midlene. 

 

Avslutningsvis vil jeg takke de assisterende guvernørene for den innsatsen de gjør for 

distriktet og for klubbene. De deltar i klubbesøkene og holder guvernøren orientert om 

situasjonen for den enkelte klubb.  De er guvernørens forlengede arm.  Svært viktig er det 

også at de har oppgaven over flere år.  Det gjør at de holder kontinuiteten i arbeidet i sitt 

AG-område.  Jeg vil spesielt takke de som avslutter sin AG-periode nå: Hans Furfjord i 

Nordre Nordland, Harald Skodvin i Nordland, Erik Lund i Trondheim/Malvik og Trygve  

Roaldset i Nordmøre. 

 

Den 4.7.18 leverer jeg kjedet over til ny DG Thor O. Olsen i Trondheim.  Jeg vil ønske ham 

og hans team lykke til! 

 

Det ble et langt månedsbrev denne gangen, men jeg håper dere bærer over med det. 

Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle en god sommer. 

 

En oppfordring til slutt: «Spøtt i nævan og ta åran fatt» -  «D e itjno so kjæm tå sæ sjøl» 

 

 

Med hilsen  

 

Toralf Pedersen DG 2275 
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