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  Guvernørens månedsbrev 
   Nr. 10 – april 2013 

 

 

Kjære Rotaryvenner! 

 

Jeg var nok litt optimistisk mht. vårfornemmelsene i det 

forrige brevet. Det ble en kjølig mars. Men så førte det jo til 

en fantastisk påske, med godt skiføre og solrike dager for de 

fleste i vårt distrikt. Håper dere alle fikk ladet ”batteriene”! 

Men nå er det ingen vei utenom! April betyr vår! Vi har 

skrudd klokka fram en time, og lokalaviser har hatt sine 

første bilder av blåveisen! Vi vet at april kan være lunefull og 

overraske, men jeg sier som Bjørnstjerne Bjørnson: 

   Jeg velger meg april, 

   fordi den stormer, feier, 

   fordi den smiler, smelter, 

   fordi den evner eier, 

   fordi den krefter velter,- 

   i den blir somren til! 

 

April i Rotary 

I Rotarys månedskalender er april måneden for fokus på 
PR/Web/presse og kommunikasjon. Vi er inne i siste kvartal av 

Rotaryåret 2012-13, en tid for å se litt tilbake på året hittil, 

og framover mot avslutningen. En viktig hensikt med å drive PR 

er omdømmebyggingen, (jfr. mars-brevet). Tenk etter, - har 

dere noe å fortelle til samfunnet rundt dere; noe dere har 

gjort, noe dere vil framheve ved Rotary? Noe dere kunne få 

fram i media, men også på egne hjemmesider? Noe som også 

kanskje kan legges inn på D 2305’s hjemmesider? Ta 

spørsmålene opp i styremøtene, og drøft muligheter! Til de av 

dere som ennå ikke har hjemmesider, kanskje tida nå er inne 

for å etablere det?  

Dersom dere trenger hjelp til å få på plass en hjemmeside, kan  

dere henvende dere til DICO Aril Bjørkøy 

dico.2305@rotary.no. 

 
Margit Bjugstad 
Guvernør D2305 
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 RI’s ”Global Peace Forums” 2012-13                                                                                 

 Som dere kanskje er kjent med, har RI-president Tanaka arrangert flere 

 Peace-forums i ulike verdensdeler i løpet av Rotaryåret. (Berlin i Europa). 

 Under Forumets møte på Hawaii, holdt Aung San Suu Kyi et innlegg.    

    Med bakgrunn i sine erfaringer fra Myanmar, sa hun at 

    absolutt fred kanskje er et uoppnåelig mål, men et mål vi 

    uansett må fortsette våre bestrebelser fram mot. Hun sa 

    videre at demokratiske institusjoner er nødvendige for å 

    garantere menneskerettigheter. ”Den freden vi ønsker er 

    svært enkel. Vi ønsker en permanent fred”. Hun fokuserte 

    også på den viktige rollen unge mennesker har i dette 

 arbeidet; hvor viktig det er å få våre unge til å involvere seg i fredsarbeidet. 

 Rotarys ungdomsutvekslings-programmer og Rotary Peace Center har nettopp

 som formål å øke de unges internasjonale forståelse, og derigjennom  bidra til 

 fred.   

 

 Gave til TRF – ”The Rotary Peace Center” noe å tenke på? 

 Mange klubber i distriktet har tradisjon for å gi en sum penger til TRF på 

 slutten av Rotaryåret. TRF arbeider med mange gode formål. Klubbene kan 

    velge å gi en sum til TRF generelt, og ledelsen i Fondet 

    dirigerer pengene  dit hvor den mener at de trengs 

    mest. Det er også mulig å velge å gi til bestemte formål 

    innenfor TRF. I den forbindelse er det naturlig å minne

    om ”The Rotary Peace Center”, i og med årets tema,

    ”Peace through Service”. Senteret samarbeider som 

 dere vet, med universiteter i ulike deler av verden, og sørger for 

 utdanning av ”peace fellows” – unge mennesker som vil bruke sitt yrkesliv

 på å bidra til konfliktløsning og fred i verden. Gert Danielsen, som fordro 

 på Distriktskonferansen 2012, og som mange av dere siden har  hatt som 

 foredragsholder i klubbmøter, er en ”peace fellow” og har fått  sin 

 utdanning gjennom The Rotary Peace Center. 

    Uansett, honnør til alle klubber som bidrar til TRF! 

    Nedenfor finner dere en link hvor dere kan lese  

    om de ulike områdene innenfor TRF, og hvordan dere 

    kan gå fram for å bidra. 
    http://www.rotary.org/EN/CONTRIBUTE/Pages/ridefault.aspx 

 

http://www.rotary.org/EN/CONTRIBUTE/Pages/ridefault.aspx
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 Fadder-veiledning (se vedlegg til dette månedsbrevet) 

 Fra klubbesøkene mine vil dere huske at jeg var opptatt av, og minnet om 

 faddernes rolle i forbindelse med rekruttering av nye medlemmer. 

 Fadderskapet varer fra opptak av nytt medlem og så lenge fadderen  og  

    medlemmet begge er med i Rotaryklubben. Jeg får av og til 

    meldinger om at relativt nye medlemmer melder seg ut  

    igjen etter bare kort tid. For å unngå at så skjer, er  

    fadderordningen viktig! Om ordningen skal fungere, må  

    fadderen kjenne til hva oppgaven går ut på. Vedlagt dette 

    månedsbrevet, finner dere en veiledning for faddere,  

    hentet fra NORFO’s hjemmeside.  

 Det kan være en god ide at presidenten skriver ut ett eksemplar som så 

 overrekkes fadderen ved opptak av nytt medlem, som edel av seremonien. 

 Samtidig er det alle klubbmedlemmenes ansvar å sørge for at de nye 

 medlemmene i klubben føler seg velkomne og at de blir tatt godt vare på. 

 Særlig den første tiden etter opptak, er det viktig at andre tar ansvar  

 når fadderen er forhindret fra å møte. 

 

 PETS 2013 

 PETS, den obligatoriske opplæringen for innkommende presidenter for 

 Rotaryåret 2013-14, er nå gjennomført. Det var en interessert og trivelig 

 flokk som møtte til opplæring i Ålesund! Dessverre var det innkommende 

 presidenter fra flere klubber som ikke møtte. Dere kjenner RI’s lover her, 

 og vet at alle som skal være president i en Rotaryklubb må ha gjennomført 

 PETS. Det er DGE’s ansvar å sørge for at loven overholdes på dette 

 området. DGE Roy  har derfor sendt ut en innkalling til et ”Ekstra-PETS”, 

 lørdag den 1. juni, med kopi til dere som er presidenter i år. ( Se mail av 

 07.04.13) Jeg ber dere sørge for at innkommende presidenter som ikke 

 møtte på PETS i Ålesund nå melder seg på, og så snart som mulig. Som 

 dere vil ha sett av  innkallingen, er reglene slik at det kan få konsekvenser 

 for dere og  klubbene om innkommende ikke får med seg PETS. Da må en 

 Past President ta over. Om dere eller deres innkommende har spørsmål 

 rundt  dette, ta raskt kontakt med DGE Roy Heine Olsen. 

  

 Ungdomsutvekslinga i D 2305 – status 

 ”Det jobbes godt med ungdomsutveksling i distriktet vårt. Vi har både 

 camps og 1-årsutveksling. Det er også andre former for utveksling for 
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 Ungdom; ”family to family” og andre korttidsutvekslinger, men vi har 

 konsentrert vårt arbeid om de to først nevnte områdene”, slik starter 

 vår DYEO sin rapport om ungdomsutvekslinga. Rapporten følger vedlagt 

 dette månedsbrevet. Jeg anbefaler dere å lese den i sin helhet. Som dere 

 vil se, er D 2305 det distriktet som i antall studenter er på første plass 

 blant de norske distriktene i år. Stor takk til DYEO Bente for hennes 

 utrettelige engasjement og iherdige arbeid, og til klubbene som tar i mot 

 og sender ut studenter! Ungdomsutvekslinga er ett av områdene i Rotary 

 som har til formål å bidra til internasjonal forståelse og fred mellom 

 mennesker.  

 

 Husk å feire klubbenes merkedager! 

 I løpet av året har jeg fått flere invitasjoner til klubbjubileer. Det å få 

 delta i feiringen av en klubb er alltid en glede! Noen av invitasjonene har 

 dessverre kommet for sent til at det har vært mulig å innpasse dem i 

 programmet. Derfor vil jeg minne dere, presidenter og sekretærer, om 

 viktigheten av å ta rede på charterdatoene for klubbene deres. Sjekk ut 

 når klubbene har jubileum framover, og informer deres etterfølgere. Det 

 er viktig å feire når klubbene har sine merkedager. Særlig viktig er det 

 ved hvert 10. og 25. år. Jubileene bidrar til å sveise oss sammen, ta vare 

 på gode, felles minner, og gir anledning til å summere opp hva vi har 

 utrettet sammen for Rotary. Det gir stolthet og glede! Hverdagene er 

 flest, - et jubileum gir avveksling og fest! 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lykke til med våren i klubbene! 

 

 Hilsen 

 DG Margit 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Leberbl%C3%BCmc

