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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 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 juni er det sju klubber som har 
Charterdato. Vi gratulerer. 

• Surnadal RK  01.06.83 
• Klinga RK  06.06.80 
• Alta RK   13.06.56 
• Stjørdal RK  14.06.61 
• Harstad RK  18.06.47 
• Longyearbyen RK  20.06.17 
• Rana RK   28.06.82 

 

Rotary Fellowships er internasjonale grupper 
som deler en felles lidenskap. Å være en del av 
et fellesskap er en morsom måte å få venner 
rundt om i verden, utforske en hobby eller et 

yrke og forbedre Rotary-opplevelsen 
 

Det finnes en Rotary Fellowship for nær sagt hva som helt. Er du 
lidenskapelig interessert i 4x4 biler, bier, sjakk eller øl? Det finnes 
hundrevis av forskjellige grupper, - der du kan dyrke din interesse 
sammen med andre  
rotarianere. 

 

       

    På Rotary.org finner du informasjon om 
Fellowships, hvordan du kan bli medlem i en gruppe, eller hvordan du 
starter din egen Fellowships-gruppe. Du finner presentasjoner, 
årsrapporter og mye annet spennende lesestoff.  
 
Det hadde vært artig hvis du som er medlem i en Fellowship kunne 
fortelle om dine opplevelser. Send meg noen ord om ditt prosjekt. 

 
Lykke til med ditt Fellowship! 
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Rotary Fellowships er internasjonale grupper som deler 

en felles lidenskap. Å være en del av et fellesskap er en 

morsom måte å få venner rundt om i verden, utforske 

en hobby eller et yrke og forbedre Rotary-opplevelsen 
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TAKE ACTION: Get involved, Join Rotary

http://www.d2275.rotary.no/
http://www.rotarybrew.org/about_us.php
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Et år går så fort, og man rekker nesten ikke å bli varm i trøya, - før 
guvernøråret er omme. Nå er det tid for refleksjoner, tilbakeblikk, - men 
i like stor grad se framover.  

Det tok to og et halvt år fra jeg fikk beskjed om nominasjon til jeg gikk 
på som guvernør. En periode fylt med opplæring, bli kjent med mine 
guvernørkollegaer, bli kjent med staben og medspillerne på laget. Tiden 
fra 1.juli 2020 har jeg brukt til å bli kjent med klubbene og alle gode 
rotarianere i distriktet. Jeg er sikker på at klubbesøkene vil være det 
som vil være det aller beste minnet fra året som har gått. 

Året ble ikke slik vi hadde tenkt. Etter pandemiens inntog i verden er 
det mye som er snudd på hodet, - og mye vi ikke har fått gjennomført. 
MEN, - jeg er imponert over hva Rotary, like vel har fått til dette året. Vi 
må huske at alt arbeid som gjøres i Rotary er frivillig innsats. Alle bruker 
av sin tid og gir av sine ressurser for det som er Rotarys verdier;  
Å gagne andre.  

Jeg fikk en epost for ikke lenge siden. Der sto det en betraktning over 
den norske oversettelsen av mottoet «Service above self». Å gagne 
andre er en alt for blek og begrenset betydning. «Service above self» 
er noe mye mer. «Uegennyttig tjeneste» eller «Nestekjærlig innsats».  

Jeg takker alle for innsatsen, - dere har vært fantastiske. Takk til deg 
som Rotarymedlem, - takk til deg som har hatt verv i klubben din. Takk 
til deg som har vært en del av staben i distriktet. Jeg synes jeg har hatt 
et DREAM-TEAM.  

Noen ord om framtiden. Den vet vi lite om, men jeg vil fortsette i 
Rotary, i klubben min i Åsen og i distriktsledelsen noen år til. Distrikt 
2275 fortjener å bli sterkere, - utvikle seg, - bli flere medlemmer.  

Vi har jo en fantastisk organisasjon. 

 

 

 
Jeg har inntrykk av at snitt-
kontingenten for et Rotary 
medlemskap ligger på ca 2200 kroner 
pr år.  
 
Ta en titt på bildet over. Dette er noe 
av det vi får igjen for kontingenten.  
 
En bukett glede, forpliktelser og 
muligheter er det vi får igjen. La oss 
bruke dette til å være stolte 
Rotarianere. Vi har en organisasjon 
som setter de andre først, - som hjelper 
der det trengs, - og som har stor 
respekt i samfunnet. 
 
Og husk – stolte Rotarianere er synlige. 
Bær Rotary-nåla med stolthet. 

 

Hva koster det å være 
medlem i Rotary?  - 
 - og hva får du igjen? 

http://www.d2275.rotary.no/
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ACTION-gruppen  
er sammensatt av medlemmer fra Medlemsutvikling og 
PR/IT. Målet er å gjøre det lettere for klubbene å drive 
målrettet rekruttering av nye medlemmer. Gruppen 
ble presentert på PETS i april og har sendt ut 
nyhetsbrev med informasjon til klubbene.  

På distriktets hjemmeside er det laget en 
«verktøykasse» med materiell klubbene kan bruke. 
Kampanjen vil vare i tre år, - og har startet med Rotary-
Quiz som første aktivitet.  

Planlegg neste Rotaryår 
Planlegging tar tid. Jeg oppfordrer alle klubbene til å 
sette medlemsutvikling på agendaen. Bruk et 
styremøte eller klubbmøte denne forsommeren til å 
planlegge aktiviteter for neste år. Bruk årshjulet som er 
ligger i verktøykassen, - og sett inn tall for ønsket 
utvikling i klubben de neste tre årene i 

målsettingsverktøyet. Involver hele klubben, - 
det er sammen vi gjør det best.  

http://www.d2275.rotary.no/
https://d2275.rotary.no/no/verktoykasse#.YKPouXlxc-U
https://d2275.rotary.no/no/verktoykasse#.YKPouXlxc-U
https://d2275.rotary.no/no/verktoykasse#.YKPouXlxc-U
https://d2275.rotary.no/no/verktoykasse#.YKPouXlxc-U


 

 

D2275 
MÅNEDSBREV UTGAVE 12 – JUNI 2021 

Rotary Opens Opportunities – www.d2275.rotary.no 

 

 
Som et verktøy til 
klubbene i distrikt 
2275, gir vi tilbud om 
en nye runde ROTARY 
QUIZ. 

En tilsvarende aksjon 
ble kjørt i 2017. 

Hensikten er å vise 
fram hva Rotary er.  
Bli synlig i 
lokalsamfunnet.  
Trekk opp en rollup, 
del ut informasjon om 
Rotary og inviter folk 
til en uhøytidelig QUIZ. 
 
Det blir trukket tre 
vinnere blant de som 
har svart, - fra hele 
distriktet. 

• El-Sparkesykkel 
• To reflekssekker 

 

Klubbene som deltar 
får alt materiell fra 
distriktet. Det DERE må 
stille med er - 

• Engasjement 
• Et sted å stå 
• Gjennomføre QUIZ 
• Rapportere 
• Videresende  

materiell 

Klubben får T-skjorter 
for å være synlige 
Rotarianere. 
 

ROTARY-QUIZ 2021 

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

