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          Dato: 01 – 09 – 2021 

Innhold i dette månedsbrevet 

➢ Orientering fra Guvernøren 

➢ Klubbjubileer 

 
Hei alle sammen 
 
Høsten har begynt å vise seg litt fram. Jeg regner med at alle klubbene er ferdige med sine 
sommerferier, og har begynt møtene på vanlig måte etter plan. 
Det er spesielt trivelig og lærerikt å besøke klubbene, og jeg vil i løpet av kort tid ha tatt 
kontakt med alle klubbene for å avtale klubbesøk. Klubbesøkene er noe av Guvernørens 
viktigste oppgaver. 
 
Sist uke besøkte jeg Hadsel Rotaryklubb, og det ble et godt møte med gode diskusjoner – og 
medlemsutvikling var også her det sentrale temaet. 
 
Stokmarknes har nylig åpnet et Hurtigrutesenter, og lederen er medlem av Rotaryklubben. 
Det medførte at jeg fikk gå ombord i ”Finmarken” for på nært hold å kunne bli kjent med 
den kulturen. Sammen med Presidenten i klubben – som også hadde gode kunnskaper om 
Hurtigruten, ble det en minneverdig opplevelse. 
 
Medlemsutvikling er det viktigste vi må jobbe sammen om i dette året. Trusselen om 
redistriktering ligger der dersom vi ikke når 1100 medlemmer fram til neste sommer. Vi er 
nå 1024. Men ved felles innsats er det absolutt mulig å nå det målet. 
 
Medlemskomiteen – som er til for å bistå klubbene ved behov, står til disposisjon. Den er 
utvidet med et medlem – Ole Jørgen Kjellmark, Røros Rotaryklubb. Sammen med Thor O. 
Olsen Trondhjem Rotaryklubb og Terje Gaarden Åsen Rotaryklubb vil de bistå ved behov. 
Det er bare å ta kontakt med en av disse tre. Intet spørsmål for lite og intet spørsmål for 
stort. 
 
Det er nå sendt ut innbydelse til Distriktskonferansen på Stiklestad 1. – 3.10.21. Vi i 
arrangementskomiteen ønsker at mange kommer og deltar i fellesskapet. 
Konferansen får besøk av Mingaile fra Litauen og Bjørn Aas som begge er i 
medlemskomiteen i Zone 18 – dvs, det området vi hører til. Det blir muligheter for mingling 
og samtaler med de to. Mingaile har bl.a. bred erfaring med organisering av nye 
Rotaractklubber. 
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Da vil jeg bare avslutte med at det er viktig at arbeidet i klubbene er i gang, eller 
kommer i gang så snart som mulig. 
 

 

 

Klubbjubileer: 
Klubbenes Charterdato regnes som fødselsdagen for klubben. Tabellen viser hvilke klubber som har 
fødselsdag og jubileer denne måneden. 
 

 

Klubb Dag Måned År # år

Huseby-Flatås 24 9 1982 39

Trondheim Internasjonale 16 9 1963 58

Verdal 8 9 1962 59


