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Kjære Rotarymedlemmer i Distrikt 2275 

Siste dagers utvikling av Covid 19 gjør at vi må gjøre en felles innsats i håp om å slå ned smitten. 

De siste uke har smitten økt veldig, mest i de store byene, men også i mindre kommuner. 

Statsminister Erna Solberg orienterte i dag 5.november 2020 Stortinget om de nye 

innstrammingstiltakene. Tiltakene gjøres for å hindre en ny nedstenging av landet. 

Ber folk holde seg heime og ha minst mulig sosial kontakt med andre. 

Pr i dag er det satt en grense på 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i 

leide lokaler. Men, - det er innført nye og strengere tiltak i regioner med mye smitte. 

Guvernøren har fått flere henvendelser fra klubbene, - hva gjør vi nå? 

Mitt råd til klubbene er å avstå fra fysiske møter inntil pandemien er kommet under kontroll igjen. 

Jeg er klar over at mange klubber har planlagte arrangementer, men jeg ber dere vurdere å flytte 

disse til et senere tidspunkt. 

Mange av våre medlemmer er i en utsatt gruppe. Hvis vi alle bidrar til nok en dugnad slipper vi å bli 

smittet, - og vi slipper at noen av våre smitter andre. 

Jeg har hatt gleden av å besøke 21 klubber av totalt 44. Reiseruta videre setter vi en strek over inntil 

vi ser om tiltakene hjelper, og vi kan gjenoppta fysiske møter på en sikker måte. Klubbene er 

velkommen til å ta kontakt med sin AG eller meg direkte, hvis dere vil diskutere dette. 

Klubbarbeidet framover.  

Jeg er sikker på at alle Rotarianere i Norge har økt IT-kompetansen siden mars. Distriktene har 

lisenser på Go To Meeting, en løsning som gjør at vi kan ha klubbmøter på nett. Mange av oss har 

fått god erfaring med å bruke slike verktøy. Jeg vil oppfordre klubbene til å legge en plan på hvordan 

de kan kjøre klubbmøter på nett. I distrikt 2275 har vi resurser som kan bistå med oppsett av 

nettmøter. 

Jeg gjentar Erna Solbergs ord til folket i dag:  

- Min beskjed til det norske folk er: Hold dere mest mulig hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt 

med andre. Sammen kan vi snu den skumle utviklingen i smittetallene, men det krever at vi alle 

er med på en skikkelig dugnad de neste ukene. 

Ta godt vare på hverandre! 

 

Terje Gaarden 
Distriktsguvernør 2020-2021 

Rotary Distrikt 2275 


