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          Dato: 04 – 10 – 2021 

Innhold i dette månedsbrevet 

➢ Orientering fra Distriktskonferansen 

➢ Status fra klubbesøk 

➢ Status medlemsutvikling 

➢ Klubbjubileer 

 
Hei alle sammen 
 
Vi har nettopp lagt bak oss Distriktskonferansen på Stiklestad.  Det var 87 deltakere, og det 
synes jeg er veldig bra.  Det er tydelig at vi har behov for å møtes fysisk – ikke bare på 
skjerm. 
 
Vi hadde gjester fra Finnland og Moldova.  RI Presidenten var representert med Jaakko 
Kalevi Panula fra distrikt 1385.  Fra Moldova møtte Luminita Suveia fra Chisinau RK.  Hun 
møtte i egenskap av kontaktperson for et prosjekt Verdal Rotaryklubb har i Moldova. 
 
Det sterkeste inntrykket på konferansen var nok utdelingen av Paul Harris Fellow til Fatima 
Almanea fra Verdal.  Presidenten i Verdal Rotaryklubb Vidar Segtnan hadde direkte kontakt 
med Fatima som f.t. oppholder seg i Mosul i Irak.  Der har hun igangsatt en del tiltak med 
støtte bl.a. fra Verdal Rotaryklubb der hensikten er – med forholdsvis beskjedne midler – 
sette i stand varige arbeidsplasser slik at de kan få tilnærmet en vanlig hverdag for seg og 
sine nærmeste.   
 
Dessuten fikk deltakerne anledning til å delta i Stiklestad kirke søndag morgen.  Sokneprest 
Gaute Aune Aurdal og kantor Ola Ludvik Bosnes skapte en flott ramme i kirkerommet.  Det 
ble tid til å se nærmere på kirka og en liten prat med soknepresten. 
 
Grønn omstilling og lokal tilpasning var den røde tråden i konferansen.  Der hadde direktør 
Erik Stiklestad (Aker Verdal), Odd-Geir Lademo (Ocean Geoloop), Heidi Anett Øvergård 
Beistad (direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter) og Rolf Wensbakk (Mære 
Landbruksskole) innlegg som på hver sin måte belyste emnet. 
 
Etter årsmøtet i Distrikt 2275 søndag formiddag med påfølgende lunch, var helga på 
Stiklestad over, og hver dro hjem til sitt.  Det er mitt håp at helga har gitt rom for tanker og 
refleksjoner over konferansens tema.  Konferansen ble IKKE streamet. 
 
Når det gjelder ”det daglige”, har jeg besøkt noen klubber denne måneden også, og flere 
står for tur i oktober.  Det er veldig flott å komme rundt på klubbesøk for på den måten å 
treffe alle de flotte medlemmene i vår organisasjon.  Klubbene gjenspeiler oftest det lokale 
samfunnet de er i. 
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Medlemsutvikling vil fortsatt være den sentrale oppgaven i dette Rotaryåret.  Jeg håper at vi 
sammen kan utvikle oss og sørge for at vi når målet på 1100 medlemmer innen sommeren 
2022.  Vi har nå 1021 medlemmer.  Det vil si ca. 2 nye medlemmer for hver klubb i distriktet. 
 
RI Presidentens motto ”Each one – bring one” ligger fortsatt helt sentralt. 
 

 

 

Klubbjubileer: 
Klubbenes Charterdato regnes som fødselsdagen for klubben. Tabellen viser hvilke klubber som har 
fødselsdag og jubileer denne måneden. 
 
En spesiell gratulasjon til Rørvik Rotaryklubb som fyller 20 år. 
 

 

Klubb Dag Måned År # år

Hadsel 16 10 1950 71

Rørvik Rotaryklubb 16 10 2001 20


