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          Dato: 03 – 01 – 2022 

Innhold i dette månedsbrevet 

➢ Besøk hos klubbene 

➢ Promoteringsfilm om Rotary 

➢ Medlemsutvikling 

➢ Månedens tema 

 

Hei igjen alle Rotaryanere i distrikt 2275 
 
Nok en måned har gått siden forrige månedsbrev, og vi har allerede passert et nytt år.  
Dermed har halve tiden av dette Rotaryåret gått, og Trygve Roaldset fra Surnadal 
Rotaryklubb tar over guvernørrollen den 01.07.22. 
 
I løpet av desember har jeg besøkt en del klubber – i alt 3.  60 års feiringen i Stjørdal 
Rotaryklubb ble utsatt på grunn av ”Pandemien”, og det er forsiktighet rundt denne 
Pandemien som har gjort at vi må vente å se om vi kan ha fysiske møter. 
 
Jeg legger vekt på å ha fysiske møter med klubbene, og at jeg besøker en klubb av gangen.  
Det er viktig å få melding fra klubbene om hvilke utfordringer de har eller om det er noe 
dere ønsker bistand til. 
 
Distrikt 2250 har laget en promoteringsfilm om Rotary, og denne ble vist på en del TV 
stasjoner 1. Juledag og 1. Nyttårsdag.  Filmen er ment å kunne brukes i arbeidet i klubbene, 
og den kan lastes ned slik: https://vimeo.com/650289417. Det er Karmsund RK Heine 
Birkeland.  Han står bak TV Haugland AS som står bak produksjonen.  For å få maksimal 
dekning er det greit at både klubbene og medlemmene laster ned på fascebook og andre 
sosiale medier som hver enkelt bruker.  La gjerne filmen danne grunnlaget for informasjon 
om Rotary til familie og venner. 
 
I januar har jeg avtalt besøk i 8 klubber – dvs. en klubb har meldt at de har tatt en liten pause 
på grunn av Pandemien, men de andre klubbene har ikke gitt tilbakemelding om flytting av 
guvernørbesøket.  
 
Medlemstallet er fortsatt synkende.  Derfor hadde det vært fint om videoen som jeg har 
nevnt ovenfor kan gjøres kjent for både Rotaryanere og andre slik at evt. Potensielle 
medlemmer får en faktabasert orientering om hva Rotary holder på med.  Videoen varer i ca. 
60 sekunder. 
 
Jeg synes at klubbesøkene er noe av det mest interessante jeg gjør som guvernør.  Det har 
blitt mange etter min oppfatning gode samtaler og meningsutvekslinger som jeg mener er til 
gagn for klubbene og distriktet. 
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Temaet for januar måned er ”Vocational Service”.  Yrkestjenesten oppfordrer oss til å styrke 
andre ved å bruke vår unike kompetanse og ekspertise til å møte samfunnets behov og 
hjelpe andre med å oppdage nye profesjonelle muligheter og interesser.  Januar er Rotarys 
yrkestjenestemåned som kan være fint å utnytte yrkestjenesten i klubbens aktiviteter og 
prosjekter. 
 
Jeg vil ønske alle klubbene og medlemmene i klubbene et godt nytt år, og ser fram til et 
fortsatt godt samarbeid med dere også i det siste halvåret av min guvernørperiode. 
 

 

 

Klubbjubileer: 
Klubbenes Charterdato regnes som fødselsdagen for klubben. Tabellen viser hvilke klubber som har 
fødselsdag og jubileer denne måneden. 
 
En spesiell gratulasjon til Sortland Rotaryklubb som fyller 70 år. 
 

 

Klubb Dag Måned År # år

Levanger 2 1 1954 68

Melhus 5 1 1984 38

Nidarvoll 31 1 1986 36

Sortland 10 1 1952 70

Trondhjem 25 1 1926 96


