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Guvernørens månedsbrev nr. 13/2014 - 2015 
Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305!  

1. Takk for meg! 

Et Rotaryår er over. Var det et godt år? Jeg syntes det, selv om kanskje ikke alle vil være enige. Vi nådde 
ikke alle våre mål, men det er kanskje ikke så farlig, for da har vi noe tilbake å strekke oss etter. 

Øyeprosjektet i Nepal har kjørt seg grundig fast etter at samarbeidet med Rotaryklubben i Taleh, Nepal 
brøt sammen i fjor. Men våre egne tillitsvalgte, først og fremst ildsjelene i Elverum og Hamar 
Rotaryklubber, samt TRF-ansvarlig Rune Bye og hans medarbeidere, har ikke gitt opp, til tross for alle de 
hindringene og frustrasjonene de har støtt på. Dette er ekte rotarianere og medarbeidere vi er glade for 
å ha med oss på laget! 

Det andre store "flaggskipet" når det gjelder vårt distrikts hjelpeprosjekter i U-land, er "The David School 
i Sierra Leone".  Situasjonen ble alvorlig allerede i fjor høst og utviklet seg raskt fra ille til verre. Nå ser 
det ut til at utbruddet er i ferd med å blåse ut for denne gangen. Skolen er i gang igjen, og 80% av 
elevene er tilbake. 

Åshild  Lundgaard og hennes gode medarbeidere i Raufoss (Åshilds klubb), Jevnaker, Hadeland, 
Hadeland Syd og Østre Toten Rotaryklubber har fått godkjent et vann og sanitærprosjekt i Kenya av RI, 
og de første toalettene er allerede bygd. Jeg vil be dere alle om å se litt tilbake på Rotarys historie. Hva 
var Rotarys aller første prosjekt?  Svar:  Det var et offentlig toalett i Chicago i 1907! 

2. Hva skjer med Rotaract i vårt distrikt? 

Da jeg overtok vervet som distriktsguvernør for snart et år siden, hadde 

vi en målsetting om å revitalisere Rotaract og kanskje få chartret en ny 

Rotaractklubb.  Det greide vi ikke, til tross for at kontakten, spesielt med 

Ålesund Rotaractklubb har vært god.  Men det er kanskje ikke å vente at 

ungdom under utdannelse skal prioritere foreninger og frivillig arbeid. 

Under DG-seminaret  for avtroppende distriktsguvernører i Øystese helgen 19. - 21. juni, ble Rotaract et 

sentralt tema i diskusjonene, for her er utfordringen mye lik i flere distrikter.  Norske Rotaractklubber 

består i regelen av studenter, og Rotaract har fått karakter av en studentklubb. Etter eksamen blir disse 

medlemmene ofte borte. Er det klokt å satse på at Rotaract skal bestå av kommende akademikere? 

Kan det være vel så bra å forsøke å rekruttere unge "gründere" og håndverkere til Rotaract? Mange av 

disse kommer til å bli ledere i egne firmaer, og er det ikke nettopp slike medlemmer vi ønsker å 

rekruttere - både til Rotaract og til Rotary? 
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Vi har ingen Interactforeninger i Rotary distrikt 2305, og såvidt jeg vet, har ingen av de andre norske 

distriktene heller prioritert å dra i gang noen Interactforening. Interact er klubber for yngre ungdom, fra 

12 til 18 år. 

3. Medlemsutvikling 

Den 30. juni 2014 hadde distriktet 1838 medlemmer. Vi gikk inn i dette Rotaryåret, den 1. 

juli 2014, med 1842 medlemmer, fordelt på 52 klubber. Noen klubber tenker litt strategisk 

her, og melder inn nye medlemmer pr. første januar og pr. første juli. Derfor vil det ofte 

være flere medlemmer 1/7 enn 30/6. Den 27/5 var vi 1828 medlemmer i Rotary distrikt 

2305. Fra 1/7 2015, blir Aukra Rotaryklubb nedlagt. Nedleggelsen kom ikke helt uventet, 

men det var en melding jeg i det lengste hadde håpet å unngå. Det skjer mye spennende 

ute på Nyhavna på Gossen nå, og man skulle tro at noen av de nytilsatte hos Shell burde 

være interesserte i å bruke den muligheten som Rotary gir nytilflyttede på et sted, 

muligheten til å bli raskt integrert i lokalsamfunnet. Men slik gikk det ikke.  

Allerede under 40-årsjubiléet til Aukra Rotaryklubb på Aukra hotell lørdag 23. august i fjor, 

fikk distriktsledelsen klare indikasjoner på at Aukra Rotaryklubb ikke hadde maktet å fornye 

seg gjennom de senere årene, og da blir det vanskelig å trekke til seg nye medlemmer. Når 

man kommer som innflytter til et nytt sted, er det ikke så mange yngre mennesker som er 

interesserte i å slutte seg til en forening som utgjøres av forrige generasjon. 

Enda vanskeligere blir det, om den samme foreningen ensidig fokuserer på "det gode 

kameratskapet" og har valgt bort deltakelse både i ungdomsutvekslingen og i 

internasjonale hjelpeprosjekter. Vi har to eller tre klubber til i distriktet vårt, som er i 

faresonen. Under besøksrunden fikk jeg snakket grundig med styrene i de klubbene det 

gjelder, og ikke bare er disse klubbene klare over de utfordringene de står overfor, men de 

har også forpliktet seg til å holde kontakten både med distriktsledelsen og med nabo-

klubbene for å få hjelp. Den beste hjelpen er ofte den nærmeste. 

Det er ganske åpenbart at der vi har to eller flere Rotaryklubber beliggende rimelig nært 

hverandre, bidrar det til å øke både aktiviteten og soliditeten i disse klubbene. De blir mer 

"robuste", for å bruke et uttrykk som er blitt et mye brukt honnørord det siste året. 

På den andre siden er jeg blitt imponert over aktivitetsnivået til enkelte klubber som ligger 

avsides og kommunikasjonsmessig vanskelig til. Mye er personavhengig. Om presidenten i 

klubben er av den mennesketypen vi med respekt omtaler som "en propell" eller "et 

lokomotiv", er det gjerne mennesker som setter varige spor etter seg, både i klubbens 

historie og i lokalsamfunnet. Vi har mange slike rundt omkring i klubbene i Rotary distrikt 

2305. 

Fokuserer vi på medlemsutvikling, så er det to klubbpresidenter som har gjort en så stor 

innsats med å verve nye medlemmer at de fikk en spesiell hilsen fra RIP Gary C.K. Huang for 

sin innsats: Det var president Harald Eidsaa i Spjelkavik Rotaryklubb, og president Bjarne 

Wærdahl i Ulstein Rotaryklubb. En mer fyldig beretning om innsatsen til disse to, vil AGNS, 

Harald Tronstad skrive og sende til Rotary Norden for publisering.  

Likevel, det står ikke til å nekte at medlemstallet totalt sett i Rotary distrikt 2305 er 
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synkende. Men situasjonen er ikke foruroligende. Mye av medlemsnedgangen har sin 

bakgrunn i at flere av klubbene har fulgt oppfordringen fra distriktet og tatt kontakt med 

hva vi kan kalle "den sovende medlemsmassen", de som det går lang tid mellom hver gang 

de kommer på møtene, for til slutt å bli helt borte. Men de samme medlemmene fortsetter 

å betale sin kontingent, til glede for kasseren, men til sorg for sekretæren, som skal melde 

frammøtet inn til distriktssekretæren.  
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Vær så snill å ta en prat med disse medlemmene. Ønsker de fortsatt å være med i klubben, 

så må vi kunne forvente at de stiller på møtene og fyller sin møteplikt. Det er flere år siden 

møteplikten ble redusert fra 60 til 50 %. Det er intet vanskelig krav, spesielt ikke når 

ethvert Rotarymedlem kan oppfylle møteplikten gjennom å møte i en hvilken som helst 

Rotaryklubb - verden over.  Husk, vi er medlemmer i en internasjonal organisasjon, og å 

stille som gjest i en fremmed klubb, kan gi dere både nyttige forbindelser og gode 

opplevelser. Forsøk det, om dere har muligheten til det! Husk at om dere gir av dere selv til 

Rotary, så gir også Rotary mye tilbake! 

4. Gapahukene i Volda er overlevert fra Volda RK til kommunen 

Volda Rotaryklubb hadde valgt søndag 7. juni som den dagen to store og velbygde 

gapahuker skulle overleveres til bygda og kommunen ved ordfører Arild Iversen. 

Dessverre var været vått og regnfylt, men det maktet ikke å legge noen demper på 

stemningen. Dette arrangementet var så godt som det er mulig å gjøre det! 

 

Gapahukene er nettopp overlevert til kommunen, og president Trond Hjelseth får en synlig 

anerkjennelse fra DG Knut i form av et diplom. Vel blåst, Trond! 

 

5. En oppdatering vedrørende vann- og sanitærprosjektet i Kenya 

Fra CRFO Åshild Lundgaard i Raufoss Rotaryklubb, mottok distriktsguvernøren fredag 12. juni  

nedenstående statusrapport, såvel som en power-point presentasjon med informative bilder: 
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"Guvernør Knut,  
 på tampen av ditt år som DG, sender jeg Statusrapport om prosjektet vårt pr. 28.05.15.  
Som kjent er det Raufoss RK som har tatt initiativet til prosjektet, med deltakelse fra Østre Toten RK, 
Hadeland RK, Hadeland Syd RK og Jevnaker RK. 
 
Dette er et Global Grant prosjekt, med et totalbudsjett på USD38373 . 
 
Presidenten i Maseno RotaryClub, Richard Onono, er dyktig og kunnskapsrik i forhold til teknisk innsikt 
etc.   I tillegg har vi en prosjektleder, Alex Omino, som er lokal og har god innsikt. 
 
Mandag 15.juni arrangerer Jevnaker RK et Intercitymøte, hvor vår hovedsamarbeidspartner, utenom 
Maseno RotaryClub,  Tor Steinar Rafoss, kommer på besøk.  Han er hjemmehørende i Søgne, men bor ca. 
6 mnd.  pr år i Kenya sammen med sin kone.  
Tirsdag 16. juni arrangerer Raufoss RK sitt Intercitymøte, der medlemmer fra Østre Toten deltar. 
 
Jeg jobber dessuten med planlegging av en "Studietur"/ferietur til prosjektområdet, inkl. Safari i Masai 
Mara, 1.uken i februar 2016.  
 
Legger også ved presentasjonen som jeg har laget til Intercitymøtene.  
 
Dette er moro og ser ut som vi lykkes bra. 
God lesning! 
 
Rotaryhilsen 
Åshild Lundgaard 
CRFO 
Raufoss Rotaryklubb" 

Ferdig toalett ! – inspeksjon fra Maseno RC 

Guvernøren takker for oppdateringen og ønsker de samarbeidende Rotaryklubbene fortsatt framgang 
med prosjektet.  Om noen er interesserte i å delta på studieturen til Kenya i februar, kan dere kontakte 
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Åshild. Deltakerne dekker selv sine kostnader. Tilbakemeldingene fra deltakere på slike prosjektbesøk 
tidligere, er så gode at det er rart at ikke flere stiller opp. 
 

6. Oppsummerende møte mellom de norske DG'ene. 

Allerede i september 2014, ikke lenge etter at årets norske guvernørkull var kommet godt i gang med 

besøksrunden i klubbene, tok DG Veena Gill i Rotary distrikt 2250 (Sogn og Fjordane, Hordaland og 

Rogaland) initiativ til at alle de seks norske distriktsguvernørene med ledsagere skulle møtes hos henne 

og hennes mann i Øystese, til en oppsummering av Rotaryåret 2014 - 2015. Det virket som et godt 

initiativ. En slik oppsummeringssamling kunne bli både hyggelig for oss, og forhåpentligvis nyttig for de 

som skal overta vervene etter oss.  I utgangspunktet tok vi sikte på å treffes helgen midt i juni, dvs. 

helgen 12. - 14. juni.   

Under Norfos vårmøte fredag 10. april på Gardermoen, ble det kjent at den helgen skulle Norfo ha 

styremøte. Siden utbyttet av en DG-samling er avhengig av at vi møter fulltallige, ble samlingen utsatt en 

uke.  Dermed ble guvernørseminaret velsignet med godt vær gjennom hele helgen. 

 

De norske distriktsguvernørene med ledsagere samlet til seminar.  Initiativtaker, DG Veena Gill, Rotary 

distrikt 2250, i hvit kjole. 
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Da gjenstår det bare å skrive: Tusen takk for meg, og takk til alle som har vært med på å gjøre Rotaryåret 
2014 - 2015 til et godt år - ikke et år uten prøvelser - men et år vi vil minnes med glede. 

 

Takk for meg! 

 

Med vennlig hilsen 

Knut Kvalvågnæs 

DG Rotary distrikt 2305 

2014 - 2015 


