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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, kom 

   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 desember er det seks klubber som har 
Charterdato. Vi gratulerer. 

• Egge     02.12.77 
• Hemne      09.12.67 
• Tromsø Syd  50 år  14.12.70 
• Bodø Sentrum  22.12.09 
• Skogn   28.12.81 
• Namsos   31.12.53 

  

Vi er inne i årets siste måned, - julemåneden. Tiden på året da vi tenker 
mye på familien og tilbringer mye tid sammen. Dessverre er vi inne i 
Covidrunde to med alt det fører med seg. Kanskje må mange nøye seg 
med å tenke på familien framfor å være sammen.  

Jeg gikk ut med en anbefaling om å legge fysiske klubbmøter på is en 
stund framover. Noen klubber vurderer situasjonen som relativt sikker 
og har hatt sammenkomster, mens noen klubber har nettmøter. Jeg ser 
fram til at vi alle kan ha fysiske møter og få fart på alle aktivitetene og 
prosjektene vi har i distriktet.  

Jeg følger en del Rotaryklubber på Facebook og har mange 
Rotarymedlemmer som venner. Gjennom deres innlegg på sosiale 
medier får jeg del i både hverdagsliv og fest. Med Rotarys 1,2 millioner 
medlemmer er det ikke vanskelig å få venner i alle deler av verden. Hvis 
vi kommer oss ut på reise igjen vil jeg anbefale å bruke Rotary Club 
Locator. Finnes som APP til telefonen. Der kan du søke opp 
Rotaryklubber, med adresse og møtetidspunkter. Jeg kan garantere at 
du blir godt mottatt og får nye venner. Samtidig ser du andre måter å 
drive klubbarbeidet på, - tips til både program og prosjekter.  

Jeg husker godt fesitivalkvelden under oppholdet i San Diego, - en kveld 
med innslag fra alle verdens hjørner. Mange hadde nasjonale klær på 
seg og vi fikk høre og se fargerike kulturinnslag.  

 

Vi følte oss kanskje litt grå og kjedelige vi to fra distrikt 2275, men du 
verden så velkommen vi følte oss blant denne gjengen fra India. Et godt 
eksempel på Rotaryfamilen. 

Ta godt vare på hverandre i klubben, - send en julehilsen eller 
organiser en ringerunde. Med dette ønsket vil jeg hilse hver og en av 
dere en riktig God Jul og et godt nyttår. 

 

 

ROTARYfamilien 
• Rotaryfamilien 

• Månedstema 

• Klubbjubileer 

• Tromsø Syd – 50 år 

• Nytt fra distriktet 

• Seminar om medlemsutvikling 

• Viktig med Nettmøter 

 

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

Tromsø Syd Rotaryklubb – 50 år 

NYTT FRA DISTRIKTET 

Medlemskapsutviklingsseminar 28.11.2020 

Nettmøter 
21.oktober hadde jeg nettmøte med 
medlemmene i distriktet. Det gikk ut bred 
invitasjon til alle, - og det var mange innom 
skjermen i løpet av timen som var satt av. 

Vi delte erfaringer og synspunkter, - og jeg fikk 
positive tilbakemeldinger. Medlemmene synes 
det er viktig at vi holder klubblivet i gang selv 
om vi ikke kan møtes fysisk. 

Nettmøter kan gjøres på mange typer verktøy. 
Distriktet har lisens på Go To Meeting.  
DICO Tore Krogstad setter gjerne opp møter for 
din klubb. 
E-post til Tore:  tokrok50@outlook.com 

Fra lørdag 28.11 – Medlemsutv.seminar 

Fra 21.10 – Nettmøte med «alle» 

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

