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Velkommen til et nytt Rotary år. 

Takk til Toralf. 
La meg først takke Toralf for innsatsen i året som nå er avsluttet. Det har vært en glede å 
samarbeide med deg og å være en del av ditt team. Toralf har gjort et vesentlig bidrag til 
utvikling av distriktet gjennom sitt år. En langsiktig strategi for distriktet med fokus på å 
Styrke klubbene, Flere prosjekter og Synliggjøring og PR har bidratt til økt aktivitet og 
medlemsutvikling i distriktet.  

 

Hvem er så den nye Distriktsguvernøren ? 

  
Jeg heter Thor O.Olsen, og er 
medlem i Trondhjem Rotary Klub . 
Jeg kom inn i klubben i 1991, og 
har vært klubbpresident i to 
perioder , 2007-2008 og 2016-17, 
og DRFCC i distriktet 2006-09. Jeg 
er sivilingeniør av utdannelse, men 
har en variert karriere bak meg 
som forsker, universitetslærer og 
bedriftsleder. Mye av erfaringen 
fra yrkeslivet tror jeg vil være til 
god hjelp for meg også i jobben 
som distriktsguvernør. 

 Jeg er gift med Berit Dahl, og vi 
har tre barn og åtte barnebarn. 
Det kommende året vil være en 
utfordring for Berit også, så travel 
som guvernørjobben vil være. 
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Barry Rassin – hans tema 
og team 
RI Presidenten Barry Rassin fikk en 
spesiell inngang til sitt år. President 
Elect (PE) Sam F. Owori fra Uganda 
døde 15. juli 2017. Oworis PE år var 
allerede startet og han hadde gjort 
mye av sin planlegging før dette. 
Etter hans dødsfall måtte det velges 
en ny RI President, og valget falt på 
Barry Rassin fra Bahamas (jeg velger 

å kalle han Barry heretter). Han fikk kort tid til å legge sine planer og sette sitt team. Barry 
oppfatter jeg som en folkelig og åpen president som vil bringe Rotary videre. Han har valgt et 
tema som jeg liker godt – «Be the Inspiration»! Et tema som inspirerer og gir oss alle et hint 
om å være inspirerende. Temalogoen viser solen over Bahamas og en blå bølge. Bølgen er et 
viktig symbol som har to fokusområder 

 Vannet som lager bølgen forbinder oss alle. Det er en linje gjennom vannet som går 
fra Terje på Nesbyen til Barry på Bahamas 

 Vannet utgjør en trussel for en del av verden. Vi lever i en tid hvor isen på polene og 
på Grønland smelter. Dette gjør at havoverflaten stiger. Fortsetter stigningen så vil 
Barrys øy, Bahamas være så godt som borte når året 2100 kommer. Det er få av oss 
som vil oppleve dette, men våre barnebarn vil leve i denne verdenen. Barry 
inspirerer oss alle til å tenke miljø slik at vi kan unngå utslettelsen av de lavt liggende 
øysamfunnene. 

Barrys team vil jeg nevne spesielt. Han har satt sammen et team som helt sikkert er gode 
ledere for Rotary i det kommende år. Hvordan og hvorfor teamet er valgt kjenner jeg ikke til, 
men det har en svært synlig svakhet. Det finnes ikke en kvinne i teamet. Dette har blitt 
påpekt av flere og jeg kan derfor ikke unngå å nevne det her. Vi kan bruke mye tid på å 
snakke om sammensetningen, eller vi kan ta det som en inspirasjon til å utvikle og vise fram 
de dyktige jentene/kvinnene vi har i vår organisasjon. De finnes i stort antall i Norge og noen 
av de er allerede synlig internasjonalt. La oss bruke dette jenter, til å ta utfordringen. Ta 
oppdragene i Rotary når de kommer. Det er ingen tvil om at dere har kompetansen. 

Jeg håper at vi i fremtiden ser et Board of Directors som gjenspeiler det verdenssamfunnet vi 
lever i. 
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Uansett: Barry Rassin vil at vi skal inspirere og bli inspirert. La oss sammen ta utfordringen – 
da blir det enda morsommere å være rotarianer, ikke bare å være medlem i Rotary. 

Rotarykalenderen  
August er i måneden for medlemskap og klubbutvikling. I vårt distrikt har DMK (Distriktets 
Medlems- og Klubbutviklingskomite), som ledes av Harry Rishaug fra Heimdal RK, rettet 
spesiell oppmerksomhet på rekruttering og ivaretakelse av medlemmer. Mange klubber har 
gjort en stor innsats på området og lykkes godt. Distriktet vårt har hatt nedgang i 
medlemstallet over flere år, men det ser ut som om det gode arbeidet som er utført både av 
DMK og klubbene nå har fått slutt på dette. Utfordringen i år er å øke medlemstallet, og 
august er måneden for å starte dette gode arbeidet i det nye Rotaryåret.  

Distriktskonferansen 2018 
Velkommen til høstens Distriktskonferanse  i Trondheim, som foregår på  Scandic Hotel 
Lerkendal, fredag 21. september til søndag 23. september. 

Temaet for årets distriktskonferanse er «Kunnskap er nøkkelen. Viten, Vennskap, 
Fred.»Konferansekomiteen har satt sammen et flott, og meget interessant program, som 
også omfatter festlige sosiale innslag. På konferansemiddagen lørdag kveld blir det blant 
annet dans til storband! Invitasjon til Distriktskonferansen og programmet ligger på 
distriktets hjemmeside.   Blant foredragsholderne finner vi  

Per Morten Schiefloe, NTNU: «Kunnskap for en bedre verden. 

Harry Tiller,Adresseavisen: «Falske nyheter-medias rolle». 

Men sjekk heller ut hele programmet på http://d2275.rotary.no/file-
manager/file/DK_2018/Innbydelse_Distriktskonferanse_2018.pdf?context=mosdoc 

Det tilbys flere forskjellige dagpakker, med og uten overnatting på hotellet, til 
distriktskonferansen. I år foregår påmelding via nettbestillingsstedet Hoopla, se informasjon 
i distriktsprogrammet.  

God Sommer ! 
Til slutt vil jeg ønsker dere alle en Riktig God Sommer. Er du ikke hjemme så anbefaler vi 
gjerne besøk i en Rotaryklubb der du er – om det er ved sjø eller fjell. 

Om du ønsker kontakt med meg så ring eller send en epost. Du treffer meg på 91107788 
eller thor.o.olsen@ntnu.no 
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Sommerhilsen    fra   Thor O.  

 


