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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 februar er det én klubb som har 
Charterdato. Vi gratulerer. 

• Kirkenes     11.02.53 

 

Å fremme fred er en rød tråd i alt Rotayarbeid. Selv om «Fredsarbeid og 
internasjonal konfliktløsning» er ett av de sju fokusområdene i Rotary 
er det lett å se fredaspektet i de andre seks områdene også. 

• FREDSARBEID OG INTERNASJONAL KONFLIKTLØSNING 

• SYKDOMSFOREBYGGING OG BEHANDLING 

• GRUNNUTDANNING OG LESEFERDIGHET 

• VANN OG SANITÆR 

• BARNE- OG MØDREHELSE 

• ØKONOMI- OG SAMFUNNSUTVIKLING 

• MILJØ 

En av Rotarys største skatter er vår forpliktelse til å bygge relasjoner og 
bruke disse relasjonene for å sette felles mål. Det er en grunnleggende 
rettighet vi mennesker har, - å leve i en fri verden. Ved hjelp av 
mellommenneskelig forståelse øker muligheten for å oppnå fred. 

Når du som Rotarianer er med å bore etter rent vann, - da er du en 
fredsbygger. Når du er med i et prosjekt som støtter utdanning, eller 
som hjelper med økonomisk framgang i et lokalsamfunn, - da er du en 
fredbygger. Når du gjennom kontingenten din bidrar til at mennesker 
fra forskjellige deler av verden, på tvers av religioner eller samfunnslag, 
- kan gå i samme klasse på et av fem fredsuniversiteter, - ja, da er du en 
fredsbygger. Når du gir ungdommer muligheten til å treffes på en 
sommercamp, - … 

Vi Rotarianere har noe å være stolte av –  
vi er fredsbyggere! 

 

 

FREDSBYGGING ER ET AV FOKUSOMRÅDENE I denne utgaven 

• Fredsbygging og forebygging av 

konflikter 

• Månedstema 

• Klubbjubileer 

• Smeltedigel  

• Convention i Taipei – avlyst 

Kjøres som digital konferanse 

• Noen viktige datoer framover 

• Guvernørens klubbesøk 

http://www.d2275.rotary.no/
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Det har vært spesielle tider. Tider som har utfordret oss når det gjelder 
å holde normal aktivitet i klubbene. Jeg vil berømme de klubbene som 
forsøker å holde hjulene i gang, - som har styremøter, legger planer og 
som gjennomfører klubbmøter i en eller annen form. Noen har digitale 
møter – mens andre har utemøter.  

Som en mulighet til å treffe andre Rotarianere vil jeg kjøre en 
Smeltedigel en torsdag hver måned fremover. Et nettmøte som kan 
brukes til å drøfte temaer vi Rotarianere er interessert i. Den første 
Smeltedigelen gikk 20.januar. 28 personer var innom skjermen i løpet 
av timen fra kl 19 til 20. Tema for første møte var prosjekter.  
Smeltedigelen skal være et sted der du kan stille spørsmål, komme med 
idéer eller forslag.  

Neste Smeltedigel går 24.februar kl 19 – nettmøte på GoToMeeting. 

https://global.gotomeeting.com/join/946054837 

 

Engasjerte deltakere på første Smeltedigel – 20.januar 

Rotary International Convention skulle i år vært i Taipei / Taiwan. 
Styret i Rotary har besluttet å kjøre Convention som digital konferanse.  
Nå har alle muligheten til å følge arrangementet på nett.  
Følg med på denne siden:         https://www.rotarytaipei2021.org 
 

Noen viktige datoer framover 

Rotaryhjulet dreier, og DGE Thor Bertil 
Granum er i full gang med organisering og 
planlegging av sitt arbeidsår. Noen datoer vi 
kan merke oss: 

• PETS – går digitalt 24.04.21 kl 10-12 
• Distriktskonferansen på  

Stiklestad  1.-3.10.21 

Guvernørens klubbesøk 

Ukene og månedene går, - jeg følger spent 
med på regjeringens retningslinjer for 
aktiviteter og sammenkomster. 

Jeg har igjen å besøke 23 klubber. Aller 
helst ville jeg besøkt dere i fysiske møter.  
Noen klubber har planlagt digitale 
guvernørbesøk. Det er en fin måte å treffes 
på det også. Hvis flere klubber ønsker den 
måten, er det bare å ta kontakt. 

Distriktet setter opp møtet på en dato dere 
velger.  

Jeg vil i løpet av februar ta kontakt med 
klubbene. Kanskje åpner det seg en 
mulighet 😊😊 

 

EN NY FANTASTISK MULIGHET 

http://www.d2275.rotary.no/
https://global.gotomeeting.com/join/946054837
https://www.rotarytaipei2021.org/

