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I denne utgaven 

• Distriktskonferansen 2020 

        * Vel blåst * 

• Rotarys Månedstemaer 

• Klubbjubileer – tenk 70 år! 

• Verdens Poliodag 24.oktober 

• Fokus på yrker – «Heisprøven» 

• Nytt fra distriktet - Høstmøtet 

• Distriktet hjelper gjerne 

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 oktober er det to klubber som har 
Charterdato. Vi gratulerer. 

• Hadsel, 70 år   16.10.50 
• Rørvik      16.10.61 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktskonferansene er muligheten vi Rotarianere har for å treffes, få 
nye venner, inspirasjon og påfyll. Årets konferanse gikk på Stjørdal 18.-
20.september 2020. Totalt 57 personer var innom gjennom helgen, og 
vi fikk høre gode foredrag om humlene, aquakultur og Rotary som 
fredaaktør. Fire ungdommer representerte Rotarys 
ungdomsprogrammer ved å fortelle om sine opphold i utlandet. 

Jeg vil takke dere som gjorde årets distriktskonferanse mulig. Åsen 
Rotaryklubb har brukt mange klubbmøter på planlegging, ringing og 
mailing. Det er mye som skal på plass. Stjørdal Rotaryklubb stilte med 
teknisk bistand, noe som gjorde det mulig å streame konferansen. 

Jeg er glad vi kunne gjennomføre et fysisk arrangement i år. Hotellet 
gjorde det de kunne for å tilfredsstille myndighetenes smitteverntiltak. 
Tusen takk til alle dere som kom til Distriktskonferansen.  
Uten dere hadde det ikke blitt noe, - tross all planlegging. 

Det var god stemning og praten gikk.  
Pausen er viktige, - det er der man treffer andre Rotarianere og kan slå 
av en prat. I år var det flere som var med på Distriktskonferansen for 
første gang. En spesiell takk til dere, - jeg håper å se dere ved neste 
anledning. 

Konferansen satte søkelys på mulighetene,  
- det er opp til oss alle å benytte oss av dem. 

 

 

Distriktskonferansen 2020 – vel blåst  

Et flott og tydelig Rotary-podium – guvernøren åpner Distriktskonferansen 2020 

http://www.d2275.rotary.no/
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VERDENS POLIODAG, lørdag 24. OKTOBER 2020 markeres av Rotarys distrikter og klubber i hele 
verden! 
En dag – Sett fokus på END POLIO NOW. WHO som global helseekspert, og vi (Rotary), som er partnere i 
Global Polio Eradication (GPEI) er i ferd med å utrydde polio i verden. Nå har alle klubber i D 2275 en unik 
mulighet til å være med på den siste mila mot mål. Vi vet ikke når det siste barnet er smittet av polio, men vi 
vet at vi sammen kan skaffe nok vaksine til å komme i mål. Det er 5 viktige måter klubbene og vi rotarianere 
kan bidra: 

1. Vi må tro på en poliofri verden og kjempe for det. 
2. Vi må øke bevisstheten hos oss selv og i omgivelsene om hvor viktig vaksine er for å redde barn fra 

lammelser og tidlig død. 
3. Vi må starte en dialog innad i klubbene og mellom klubbene i den enkelte region for å øke 

økonomiske bidrag til EPN. (1 500 dollar pr klubb i løpet av 2020-2021). 
4. Klubbene/medlemmene kan formidle i lokalsamfunnet og invitere til å donere til EPN. 
5. Klubbene kan sammen eller hver for seg organisere aktiviteter for EPN i hele uke 43:  

• Stands, flagg, lage en fargerik nettstedsinnstilling for mediebilder med bannere, trekke opp 
bannere, ballonger, flyveblad, gule vester, T-skjorter mm. 

• Invitere journalister, ordføreren og spesielle gjester ikledd caps m/EPN for å sikre gode bilder 
og synlige oppslag i media og bruk av sosiale media. 

• Organisere gåtur/ marsj eller sykle i nærmiljøet «The Last Mile» eller andre fysiske aktiviteter til 
inntekt for EPN. 

• Organisere eks. konsert, bruke utlodding der det passer. 
• Sammen med lokale helsemyndigheter organisere en vaksinasjonsdag i uke 43, hvor alle som 

ikke er vaksinert for polio siste 10 år kan komme å bli vaksinert. 
 
Det er viktig at tiltakene tilrettelegges slik at det kan gis bidrag til End Polio Now. 
TA AKSJON FOR END POLIO NOW PÅ VERDENS POLIO DAG 24. OKTOBER 2020! 
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Månedstema er «FOKUS PÅ YRKER» 

NYTT FRA DISTRIKTET Distriktet hjelper gjerne 
 
I distriktet har vi mange ambassadører som 
står til rådighet hvis klubbene har behov 
for bistand. 

I og med at det ikke ble en ordinær PETS i 
år, kan det være behov for ekstra 
oppæring. Har din klubb behov for påfyll 
vil jeg gjerne vite om det. 

Distriktet kan sette opp nettmøter eller 
samle klubber til en workshop med 
aktuelle tema.  

Snakk med assisterende guvernør eller gi 
meg et hint, - husk vi er i mulighetenes år 

 

http://www.d2275.rotary.no/

