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 Guvernørens månedsbrev  

   nr. 6, desember 2012 

 

Kjære Rotaryvenner! 
 

Det stunder mot jul, og det er en travel tid for de fleste av oss, både i 

hjem og familie, men også i Rotary. I Rotarys månedskalender for 

desember er ”Rotaryfamilien” temaet, og det å gi rom for litt tid for 

hverandre. Rundt om i klubbene holdes det julemøter og sosiale sammen - 

komster, gjerne med ledsagere, hvor vennskap og glede står i høysetet. 

Jeg har hatt gleden av å få delta på noen slike i den siste tida, og det 

har vært veldig hyggelig. Jeg takker klubbene som har latt guvernørens 

klubbesøk falle sammen med deres årlige førjulsfeiring! Det har vært en 

spesielt fin måte å avslutte klubbesøkene på, og har satt meg i den rette 

førjulsstemningen! 

  

På tampen av klubbesøkene, vil jeg få takke dere alle som har lagt til 

rette for at DG’s besøksprogram kunne gjennomføres. Takk for 

velviljen mht. å følge de foreslåtte datoene, - takk for alt arbeidet 

som er blitt gjort for å tilrettelegge for besøkene, - takk for all varme 

og vennlighet jeg er blitt møtt med i klubbene, og, - og ikke minst- takk 

for at jeg har fått anledning til å bli kjent med alt det flotte arbeidet 

som utføres i klubbene for Rotary! Jeg takker også alle klubbmed-

lemmene jeg har møtt for hyggelig bekjentskap og gode samtaler. 

Sammen har dere har alle gitt meg en opplevelse for livet, og gjort meg 

enda stoltere av å være rotarianer! Jeg håper at dere også har hatt 

utbytte av besøkene, og har fått litt ”påfyll” for å stå på videre! 
 

Julefred 

Årets Rotarytema er ”Fred gjennom innsats”. Fred er også julens tema 

og budskap. Begrepet ”Julefred” kan knyttes til flere former for fred. 

Det kan vise til at en lar strid og konflikt ligge på ulike plan, eller til en 

generell følelse av ro og hvile der en lar arbeid og stress ligge og 

samler seg til feiring. Julefred kan også være en motsats til krig og 

vold, som den kjente hendelsen under den første verdenskrig, der 

soldater etablerte uoffisielle våpenhviler på juleaften i flere år på rad.  

Fred i stort, og fred i smått, slik også vår RI-president Tanaka svarer 

på spørsmålet ”Hva er fred?” La oss alle, fra vårt ståsted, gjøre det vi 

kan for at julen 2012 kan bli en fredelig jul! 

Jfr. Distriktskonferansen 2012, - enkeltmennesket kan utgjøre en 

forskjell! 

 
 

Margit Bjugstad 
Guvernør D2305 
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Økt kunnskap om Rotary   
Dette er temaet for januar i Rotarys månedskalender. Som dere kjenner til fra vår Strategiske 

plan, er dette også ett av RI’s prioriterte innsatsområder for Rotaryåret 2012-13. Kunnskapen 

   om Rotary er svært varierende blant våre egne medlemmer. Vår egen

   kunnskap om Rotary er viktig for at vi skal få oppslutning om  klubbens mål 

   planer, og om klubbens liv og arbeid. Den er også viktig for at vi skal bli 

   bedre til å rekruttere nye medlemmer. Hva er Rotary, hvem er vi, hva gjør

   vi hva inne bærer det å være medlem i en Rotaryklubb? Vi må kunne svare 

   greit og kort på slike spørsmål fra potensielle medlemmer. 

   Det andre er at vi trenger å styrke Rotarys omdømme i lokalsamfunnene 

våre. Det er for få som kjenner til Rotary. Det er mange måter å gjøre Rotary kjent på, noe 

klubbesøkene har lært meg. Det satses på lokale service-prosjekter (med presseomtale), stands 

på messer eller ”martnaer”, avisinnlegg (ferdig utformet med bilder og tekst fra medlemmer i 

klubben) m. m. Jeg oppfordrer herved alle klubbene til å bruke litt tid på å jobbe med disse 

spørsmålene på et klubbmøte i løpet av januar.  

 

 

Convention (RI’s verdenskongress) i Lisboa 
RI’s Convention er åpen for alle rotarymedlemmer.  Selv ble jeg fortalt av en Rotaryvenn at ”alle 

rotarianere burde oppleve en Convention i sitt liv”. Nå som jeg har deltatt på 

en, kan jeg si at han hadde helt rett! Som jeg har nevnt i foredragene mine 

er det en helt spesiell opplevelse å delta på Convention. Der møtes tusenvis 

av rotarianere fra alle verdens kanter, der er det spennende foredrag om 

ulike sider av Rotarys virksomhet, og samtidig gis det tid og anledning til å 

bli kjent med landet/stedet. RI’s Convention 2013 holdes i Lisboa i Portugal i 

dagene 23.-26. juni. De neste årene legges den årlige kongressen til Australia (2014, Sydney) og 

Brasil (2015, Sao Paolo). Convention i 2013 er derfor en god anledning til å få med seg en 

Convention uten å måtte reise langt og dyrt.  Opplysninger om program, påmelding og reise 

finner dere ved å klikke på dette emblemet (ovenfor) på Distriktets eller NORFO’s hjemmeside. 

 

 

Forberedelser til neste Rotaryår, 2013-14 

Forberedelsene til neste Rotaryår har startet! Håper klubbene har de fleste funksjoner besatt 

med personer for neste år. Særlig viktig nå er å få på plass alle som skal inn i registeret til RI. 

Presidenter, og særlig sekretærer for inneværende Rotaryår, må være behjelpelige med å få 

lagt inn navn og data for de ulike funksjonene på Medlemsnett så snart som mulig. Fristen fra RI 

er satt til 31. desember 2012. 

 

  
. 
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Til slutt vil jeg få ønske dere alle ei fredelig og god jul!  

  
Jeg vil også takke dere for samarbeidet og for innsatsen dere har lagt 

ned for Rotary i det halvåret vi snart legger bak oss!  

Så ser jeg med glede fram til fortsatt godt samarbeid om 

Rotaryoppgavene som står foran oss!  

 

Måtte 2013 bli et godt år for oss alle, og for Rotary! 

 
 

       
 

     Beste hilsen 

     DG Margit       

             

     

 

 

 
    


