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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;  

 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 

Guvernørens hilsen til alle medlemmer i 
Distrikt 2275 – Velkommen til nytt Rotaryår 

Jeg har hatt mange yrker oppigjennom. Starta å arbeide ved siden av skolen helt fra 
jeg var 12-13 år gammel. Kunne hatt en helaftens EGOtrip bare med alle jobbene jeg 
har hatt. 

Jeg var handelsreisende i mange år, fra 1986 til 2000. Jeg hadde stort sett det samme 
distriktet som det jeg har som Guvernør. Jeg sitter igjen med mange gode minner og 
opplevelser fra den tiden. Det første året sleit jeg bokstavelig ut en utgave av NAFs 
veibok, - det var før GPS’en, men etter mobiltelefonen av mursteintypen var lansert. 

På en av de første turene nordover var jeg på vei over fra Bognes til Lødingen, jeg 
skulle i retning Harstad. Jeg satt på fergeleiet og ringte til Brødrene Magnussen 
snekkerverksted, i Sørvika – like sør for Harstad. En hjertelig mottagelse, - på 
bølgelengde fra første sekund. Det var like før lunsj og jeg ble bedt med opp i andre 
etasje. Gamlemor Magnussen hadde stekt poteter og oppvarma saltfiskball fra i går. 
Det smakte godt for en sulten handelsreisende.  

Denne gjestfriheten møtte jeg flere steder,   
Vedmundvik Snekkerfabrikk, Lian Trevare på Kyrsæterøra, Onsøyen Trappefabrikk 
Melhus, Gustav Rød Trevare Steinkjer, Bogen Trevare, Steinkjer, Monsen 
Vindusfabrikk i Mo, Nygård Kjøkken i Mosjøen, Nova Kjøkken i Tromsø.  
Ja, det er så mange. 

Hvor vil jeg med dette, - jo, i mitt liv på den tiden var dette vennskap, - men også 
muligheter. Jeg hadde muligheter til å bli kjent med mange nye mennesker, - og ikke 
minst, - jeg hadde muligheter til å gjøre noen skikkelig gode salg. 

Nå, - spesielt i mitt år som Guvernør for D2275 er det nye muligheter. 
Vår RI President, Holger Knaack har valgt et knaackende godt Tema for året; 
Rotary Opens Opportunities. Noen punkter fra talen han holdt i San Diego: 

 Det er ingen feil alder – for å være medlem i Rotary 
 Se på mulighetene med nye typer klubber 
 Nå som Rotaract er en del av Rotary International, har vi muligheten til å 

skape nye Rotaractklubber. Ungdommer ser mulighetene. Vi kan få del i 
deres tanker 

 Se på mulighetene til fleksibilitet i klubbarbeidet, møteform, tidspunkter 
 Styrk kunnskapen om Rotary innad i klubbene 
 Bruk prosjekter enda mer aktivt og føl det fellesskap det gir 
 Ny avtale med Bill og Melinda Gates, - om å fortsette End Polio Now i tre år 

til. Det gir i alle fall muligheter 
$450.000.000 – hvorav Rotary skal skaffe 1/3 

 Målsetting: $1.500 fra hver klubb til End Polio Now  
($41,- pr år/medlem) 

 

Som vi ser, har vi mange muligheter. Det er disse mulighetene jeg, staben i distriktet, 
inkl Assisterende Guvernører og alle dere i klubbene skal samarbeide om å utvikle. 
 
Vi må spørre oss selv, «Hva vil jeg med mitt medlemskap?» - «Hvordan vil jeg bidra 
til å skape en bedre verden, - både lokalt, nasjonalt og globalt?» 

Min Sissel og jeg gleder oss til å treffe dere alle, gjennom mulighetenes år 

Klubbjubileer 
Klubbenes Charterdato regnes som fødselsdagen for 
klubben. Vi har mange klubber som har nådd en 
anselig alder. I juli er det to klubber som har 
Charterdato: 
 72 år     21.07.48 Tromsø RK  
 55 år     28.07.65 Gauldal RK 

Vi gratulerer klubbene og takker for alt godt 
Rotaryarbeid gjennom alle år. 
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Guvernørens Reiseplan for 2020 - 2021 

Nytt fra distriktet 

Klubbenes Helsesjekk 
RI Presidenten har oppfordret oss til å si noe om hvordan 
vi trives i klubbene og hvordan vi ser på Rotary som 
organisasjon.  

Jeg er klar over at distriktet har gjennomført slike 
undersøkelser tidligere, uten at det har blitt en helhet og 
dokumentert status. Av distriktets 1100 medlemmer er det 
170 som har svart hittil. Jeg håper du tar fram telefonen, 
skanner QR-koden, og svarer på noen spørsmål.   

Resultatene vil jeg ta med meg,  
klubb for klubb og som  
generelle kommentarer i  
distriktets ledelse.  
Husk: alt er anonymt, ingen  
kan spore hvem som har deltatt. 

Takk skal du ha!  

  

 

 

 


