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I denne utgaven 

 Inntrykk fra klubbesøkene 

 Månedstemaer 

 Klubbjubileer 

 Ungdom, kommunikasjon og 

opplæring 

 Distriktskonferansen 2020 

Rotarys Månedstemaer 
Hver måned i arbeidsåret er tilegnet et av Rotarys 
fokusområder. For å lære hvilket tema hver måned 
representerer, kan du se i omtale på nett. 
Det er fint hvis klubbenes programmer og fokus 
følger månedstemaene, - men det er selvsagt ingen 
plikt. 

 Juli  Valgfritt tema 
 August  Medlemskapsmåned 
 September Ungdom,  

  kommunikasjon og 
  opplæring 

 Oktober  Fokus på yrker 
 November TRF, prosjekter 
 Desember Rotaryfamilien 
 Januar  Arbeid 
 Februar  Bygge fred og  

  forebygge konflikter 
 Mars  Vann og sanitær 
 April   Mor og barns helse 
 Mai  Ungdomstjeneste 
 Juni  Rotary Fellowships 

 
Klubbjubileer 
Klubbenes Charterdato regnes som fødselsdagen for 
klubben. I september er det tre klubber som har 
Charterdato. Vi gratulerer. 

 Verdal RK   08.09.62 
 Trondheim Internasjonale   16.09.63 
 Huseby-Flatås RK    24.09.82 

 

 
Rotary International gir ikke mange direktiver hvordan guvernørene skal 
arbeide, men en ting er de klare på. Alle klubbene skal besøkes, - minst én 
gang pr år. Fra tidligere guvernører har jeg hørt at klubbesøkene var det beste 
og rikeste fra hele arbeidsåret. Hittil har jeg hatt gleden av å besøke 10 
klubber, - og jeg kan skrive under på dette. Dere er fantastiske! 

Klubbene er selvstendige og legger opp aktivitet og innhold slik de selv ønsker, 
men fra alle møter jeg en smittende positivitet. Jeg har knyttet mine foredrag 
til årets RI President, Holger Knaacks fokuspunkter, - og mange medlemmer 
har tanker og gode kommentarer. Noen stikkord jeg har notert i møtene med 
klubbene: 

 Bryt grenser og «Bygg en bro» 
Kirkenes RK har kjørt Barentsmessa i 20 år.  

 Lekepark og grillhytte, - gode prosjekter i Alta og Hadsel RK 
 Rotarystatuetten fra Lofoten Vestvågøy. 

Gis til en person i samfunnet som har gjort en spesiell innsats. 
 Oppstartprisen fra Bodø Sentrum 

Gis til en gründer, - et stipend sammen med ett års gratis medlemskap 
i klubben, - samt mulighet for mentorship. 

Mange gode lokale prosjekter som gir synlighet, skaper engasjement i klubben 
og som profilerer Rotary i samfunnet. 

Noen klubber har alle rede tatt i bruk de mulighetene Rotary gir, - med 
fleksibilitet i klubbarbeidet.  

 Andre møtetidspunkter, - lunsjmøter 
Gir unge aktive næringsdrivende påfyll og inspirasjon, - samtidig som 
de kan bruke kveldene til barn og familie. 

 Møter annenhver uke. Et godt alternativ for de som synes det er 
utfordrende å ha ukentlige aktiviteter. 

Jeg ser fram til å møte nye klubber i dagene og ukene framover. 

Lykke til i klubbarbeidet, alle sammen. 

 

Inntrykk fra klubbesøkene  

Den 10.juli la kona og jeg ut på tidenes norgesferie. Med bil og 
campingvogn skulle vi kombinere ferie og rotaryarbeid. Det ble 

mange familiebesøk og mange kilometer før vi startet klubbesøk i 
Kirkenes 10.august. Midnattsol fikk vi rikelig med. 
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Månedstema er «Ungdom, kommunikasjon og opplæring» 

Velkommen til Distriktskonferansen 2020 

 
Program 
Programmet finner du  
på distriktets hjemmeside  
eller ved å skanne denne  
QR-koden 

Påmelding 
Påmelding gjør du  
gjennom HOOPLA. 
Skriv ut billettene 
og ta den/(de) med 
til registrering 
når du kommer. 

Vi har valgt temaet «Natur og vann – Rotary som fredsaktør» for Distriktskonferansen i 2020.  
På konferansen blir du tatt med inn i miljøet og får høre interessante og gripende foredrag.  
 
Temaet er dekkende for vårt engasjement både lokalt og ute i verden, der rotarianere 
kommer sammen om store og små prosjekter for å hjelpe andre og bidra til fred og samvær i 
verden. Gjennom dette ønsker vi å sette Rotarys sjuende satsningsområde på kartet. 
«Supporting the Environment» 
 
Velkommen til Distriktskonferansen 2020 som avholdes i Stjørdal! 


