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          Dato: 05 – 11 – 2021 

Innhold i dette månedsbrevet 

➢ Status ungdomsutveksling 

➢ Status medlemsutvikling 

➢ Klubbjubileer 

 
Hei alle sammen.   
 
Klubbene har begynt sine ordinære møter igjen, og det er noe vi har lengtet etter alle 
sammen – de fysiske møtene.  Coronaen har sluppet taket, men holder på å snike seg tilbake 
igjen på forskjellige steder i landet.  Vi får håpe at vi unngår restriksjoner slik vi har vært vant 
til det siste 1,5 året. 
 
MDYEO – Multidistrict youth exchange oficer har meldt at det er gjort et framstøt ovenfor 
ungdommer i alderen 15 – 17 år i den hensikt å få ungdommer til å søke om 1 års utveksling.  
Det har gitt noen ”napp”, og det er flere ungdommer som har vist interesse.  Søknadsfristen 
gikk ut den 1. November, og det er allerede klart at noen har meldt sin interesse i distrikt 
2275.  
 
Det er gledelig at vi begynner å fungere igjen – dvs. at vi kan gjennomføre 1 års 
ungdomsutveksling samt andre program under Ungdomsutveksling.  May Liss Sjåstad, 
Levanger Rotaryklubb er DYEO – District youth exchange officer i 2275, og hun koordinerer 
dette arbeidet.  Hun er også kontaktperson når det gjelder Ungdomsutvekslingen. 
 
Jeg har nevnt tidligere at i inneværende år er og blir medlemsutvikling gitt størst 
oppmerksomhet.  Dette er det sentrale jeg snakker om ved klubbesøkene.  Vi har også en 
Medlemsutviklingskomite som består av Ole Jørgen Kjellmark, Røros RK, Thor O. Olsen, 
Trondhjems og Terje Gaarden, Åsen RK.  De kan kontaktes ved spm. om temaet.  Det er 
viktig at vi har robuste Rotaryklubber som er i stand til å gjennomføre prosjekter, 
ungdomsutveksling, TRF m.v.  Uten klubbene er dette ikke gjennomførbart. 
 
Det går mot julehøytid, og mange klubber har tilstellinger som markerer at julen nærmer 
seg.  Det er viktig at vi skaper trivsel sammen, og det er tydelig at mange klubber gjør det.  
Det ser ut at bl.a. lutefisktradisjonen føres videre hos mange. 
 
Klubbesøkene går sin gang, og dersom dere har ønsker om bestemt tidspunkt for besøk, er 
det bare å ta kontakt på e-post: thor@granum.as eller tlf. 95237351, så skal vi finne fram til 
en møtedag som passer.  Klubbesøkene er så absolutt høydepunkt.   
 
Ønsker alle ei god og trivelig juleforberedelse. 
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Klubbjubileer: 
Klubbenes Charterdato regnes som fødselsdagen for klubben. Tabellen viser hvilke klubber som har 
fødselsdag og jubileer denne måneden. 
 
En spesiell gratulasjon til Ørland Rotaryklubb som fyller 55 år. 
 

 

Klubb Dag Måned År # år

Malvik Rotary 19 11 1977 44

Ørland Rotary Klubb 3 11 1966 55


