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Guvernørens månedsbrev nr. 11/2014 - 2015 
Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305!  

1. Rotary International har intet spesielt tema for mai måned.  

Våger vi å ta informasjonen på nettet "til vitande", betyr det at distriktsguvernørene i de noe rundt 530 

forskjellige Rotarydistriktene rundt om i verden, står fritt til å skrive om det som ligger dem nærmest på 

hjertet. Jeg har valgt å fokusere på medlemsutvikling, som vi også hadde fokus på i august i fjor.  

Det er et faktum at Rotary, spesielt i Vest-Europa, er i tilbakegang.  Andre land, som Taiwan og flere land 

øst i Asia, kan vise til en imponerende medlemsvekst. Hvorfor er det blitt slik? Vi kan spekulere, men det 

er vanskelig å komme opp med et svar vi kan feste tillit til, og som samtidig viser oss hvordan vi skal 

kunne snu trenden.  

Få dager før utsendelsen av forrige månedsbrev, mottok jeg en melding fra president Oddvar i Aukra 

Rotaryklubb, som orienterte om at klubben er kommet til at det ikke lenger finnes noe grunnlag for å 

opprettholde driften. Aukra Rotaryklubb legger derfor ned sin virksomhet fra 1. juli 2015. Det var en trist 

og lei nyhet å få. Det var også en hendelse jeg hadde håpet at vi kunne sluppet.  

Lørdag 23. august 2014  feiret Rosa og jeg Aukra Rotaryklubbs 40-årsjubiléum sammen med IPDG Roy og 

hans kone Karen, samt AGRO  Ivar med frue og flere innbudte gjester, både fra naboklubbene og enkelte 

mer langveisfarende. At Moelv Rotaryklubb var representert, var ingen overraskelse. Rotarianere flytter 

på seg, i likhet med andre mennesker. Er man rotarianer og flytter til et nytt sted, er det enkelt å skifte 

klubb. Det man trenger, er en erklæring fra kassereren i den klubben man flytter fra, som attesterer at 

man ikke har utestående fordringer, og et anbefalingsbrev fra klubbens styre. Med disse dokumentene i 

hånden, skal man være velkommen i en hvilken som helst annen Rotaryklubb, hvor som helst i verden. 

Bare husk på å få brevene på et språk som blir forstått dit man skal. Et medlemskap i Rotary, kan være 

av betydning om man skal være i lengre tid på et nytt sted.  Vel  gir man av seg selv når man blir med i 

Rotary, men Rotary gir også mye tilbake! 

Tilbake til 40-årsjubiléet til Aukra Rotaryklubb:  Vi gjennomførte den formelle overrekkelsen av 

guvernørkjedet, og det ble delt ut ikke mindre enn fire PHF'er til vel fortjente mottakere.  Tre russiske 

kvinner ble også invitert inn i festlokalet for å delta på den siste delen av festen.   

De tre var etterkommere etter en russisk krigsfange som hadde arbeidet sine siste leveår for tyskerne på 

Gossen under krigen, og som ligger gravlagt på kirkegården straks ovenfor fergeleiet.  De tre kvinnene 

hadde lett i mange år for å ta rede på hva som hadde skjedd med deres far, bestefar og oldefar. Nå var 

graven funnet. Kirken og Aukra Rotaryklubb hadde samarbeidet nært om dette prosjektet. 

mailto:dge.2305@rotary.no
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Samme dag hadde de russiske kvinnene besøkt graven og lagt ned blomster, en skikk som Aukra 

Rotaryklubb har gjennomført i mange år, i forbindelse med  17. maifeiringen.  Aukra hotell hadde en 

russisk kvinne blant sine medarbeidere. Hun er gift med en nordmann og bor på Gossen. Denne kvinnen 

oversatte det som ble sagt, fram og tilbake mellom de russiske kvinnene og de norske 

jubileumsgjestene. Det ble en stund fylt av sterke følelser. Det var knapt et tørt øye i salen! 

 

Fra det formelle guvernørskiftet på Aukra hotell lørdag 23. august 2014. 

Men formøtet med styret i Aukra Rotaryklubb avslørte at vi hadde å gjøre med en klubb som slet med å 

fornye seg. Når det gjelder medlemsvekst, har klubben hatt store utfordringer gjennom flere år, uten at 

det er kommet resultater ut av det. Heller ikke den store utbyggingen av gassilandføringsterminalen til 

Shell på Nyhavna, som har gitt Aukra kommune en økonomi som nabokommunene bare kan drømme 

om, har gitt Aukra Rotaryklubb flere medlemmer. Gjennomsnittsalderen er blitt høy, kanskje for høy til 

at det er mulig å tiltrekke seg nye medlemmer.  Ikke mange yngre mennesker, er interessert i å slutte 

seg til en Rotaryklubb som lokalsamfunnet oppfatter som en pensjonistforening. 

På min besøksrunde i de 52 klubbene som Rotary distrikt 2305 fortsatt består av, startet jeg flere ganger 

formøtene med styrene med å spørre om hva det var som var "limet" som holdt klubben sammen.  
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Svarene var ulike, men to svar pekte seg særlig ut. De mest dynamiske og aktive klubbene, svarte ofte at 

det var de lokale prosjektene. Gode lokale prosjekter aktiviserer medlemmene og gir dem en følelse av å 

bidra til å gjøre noe nyttig - i og for lokalsamfunnet. Dertil bidrar gode lokale prosjekter til å synliggjøre 

klubben. Dette er noe som flere andre ønsker å være med på, og dermed kommer nye medlemmer 

strømmende til. Det er faktisk slik at et par av klubbene i distriktet vårt opererer med ventelister, for 

ikke å bli for store.  

Nå er ikke ventelister en ordning som begeistrer distriktsguvernøren. En bedre løsning må være å ta i 

mot alle de medlemmene vi kan få blant de som er interesserte i Rotary og som fyller våre opptakskrav. 

Blir klubben for stor og "tungrodd", er det en mulighet å dele den. Vi har flere byer og tettsteder i vårt 

distrikt, som har flere klubber. De har ulik møtetid, slik at om man en gang ikke kan møte i egen klubb, 

kan man oppfylle møteplikten gjennom å møte i den andre.  Ofte har slike "mor - datter" klubber et 

nært og godt samarbeid.  

Det andre svaret som pekte seg ut, var der hvor styret valgte å fokusere på det gode kameratskapet.  I 

slike tilfeller møtte jeg enkelte ganger klubber som var seg selv nok. Viljen til å rekruttere nye 

medlemmer var ikke sterk nok til at klubben ville legge for mye arbeid i det. Ofte hadde vi i slike tilfelle å 

gjøre med en klubb eldre gråhårede herrer som stort sett var de samme som hadde vært med fra 

klubben ble chartret.  Noe utveksling hadde det rett nok vært, særlig i de første årene, men så hadde 

medlemmene blitt så sammensveiset at mye av viljen til å ta opp nye medlemmer var blitt redusert. "De 

hadde det jo så godt sammen!"  En slik klubb ville ofte ha valgt bort både ungdomsutveksling og 

deltakelse i utenlandsprosjekter. Da er det ikke så mye tilbake av Rotarys grunnverdier. 

I slike tilfelle blir det en vanskelig utfordring for en distriktsguvernør å gi klubben den "niste" som skal til 

for å få presidenten og styret til å ta de nødvendige grep som må til for å bringe klubben på fote igjen. 

Det står ikke til å nekte at vi i Rotary distrikt 2305 har en 4 - 5 klubber som er utsatt for det syndromet 

som litt politisk ukorrekt kalles "forgubbing".  På den positive siden kan det fremholdes at flere av disse 

klubbene er klar over problemet, og at de er åpne for å ta i mot hjelp, både fra distriktet og fra andre 

klubber.  Det er mulig å snu en negativ trend!  Spjelkavik Rotaryklubb er et eksempel på at det går an.  

Det er ikke mange dagene siden jeg fikk melding fra innkommende AGNS om at president Harald i 

Spjelkavik Rotaryklubb har mottatt et personlig gratulasjonsbrev fra RIP Gary for fremragende innsats. 

Han har egenhendig vervet 12 nye medlemmer til klubben!  Rotaryåret er ikke over enda, så her er det 

bare å trå til og forsøke å verve nye medlemmer. 

Invitér gjester til klubbmøtene! Har dere potensielle medlemmer i kikkerten, og dere vet at på neste 

møtedag blir det et interessant foredrag, så be dem komme på møtet. Det er ingen forpliktelser i dette.  

Mer enn én gang har jeg opplevd at jeg har hatt en avtale om å treffe et annet klubbmedlem på et møte, 

og så stiller ikke vedkommende opp. Neste gang vi treffes, får jeg forklaringen: "Jo du skjønner, jeg fikk 

uventet besøk hjemme..." Det er en unnskyldning som jeg har vanskelig for å akseptere. "Ta med deg 

gjestene og kom på møtet! " "Hadde gjestene barn med seg, sier du? Hvor gamle er barna? Vi har ingen 

nedre aldersgrense for å være gjest på et Rotarymøte."  Men det er selvsagt lov til å utvise skjønn, særlig 

i de tilfelle barna er små og neppe vil ha noen interesse av det som foregår. 
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Det året jeg var president i Fræna Rotaryklubb, fikk jeg et slikt uventet besøk. Jeg måtte prioritere 

møtet, så Jeg tok den mannlige gjesten med meg, mens fruen, som i likhet med Rosa, kommer fra Hong 

Kong, og barna ble hjemme hos oss. Den dagen sviktet vår eksterne foredragsholder. Min gjest reddet 

kvelden. Han presenterte sitt eget yrke for forsamlingen, og han gjorde det på en god måte.  Dessverre 

hadde han ingen ambisjoner om å bli med i Rotary. 

Heltnelikhuken og to andre gapahuker i Volda, er et godt eksempel på hva en veldrevet og aktiv 

Rotaryklubb kan få til. Initiering og gjennomføring av gode lokale prosjekter, er nøkkelen til å synliggjøre 

Rotary.  

Det som er aller viktigst, er at både klubben og den enkelte rotarianer legger RI's motto: "Service above 

self", til grunn for alt vi gjør. Vi må ikke komme dit hen at klubben blir seg selv nok, uansett hvor 

hyggelig vi kan ha det sammen. Forsøk å initiere og gjennomføre minst ett nyttig lokalt prosjekt 

sammen, og jeg tror at dere vil finne at det er et mye kraftigere og mer effektivt "lim" enn det gode 

kameratskapet. Gjør vi noe meningsfylt sammen, kommer kameratskapet av seg selv.  La oss slippe flere 

klubbnedleggelser i årene som kommer!  

2. Litt om Rotarys slagord fra år til år. 

RI har et motto, eller slagord, som står uforandret fra år til år. Det er, og har alltid vært: "Service above 

self." Dette slagordet sier det meste.  En Rotaryklubb skal være til for andre, for å gjøre godt i verden. 

Gjør vi det, følger kameratskapet med.  

I tillegg har hver RIP (Rotary International President) sitt eget slagord, som blir gjeldende for det 

Rotaryåret. Den kunstneriske utformingen av mottoet, kan variere fra det helt enkle, til det rene 

festfyrverkeri av bildekunst.  Felles for alle disse slagordene, er at de skal holde seg innenfor den 

rammen som er gitt i det permanente slagordet: "Service above self." 
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Om årets slagord "Light up Rotary", har det vært sagt og skrevet mye. Slagordet forplikter. Har vi greid å 

nå disse forpliktelsene? Et ærlig svar må bli at vi har ikke det. Har vi forsøkt? Det har vi utvilsomt. Men 

har vi forsøkt hardt nok? Kanskje er det der utfordringen ligger. Vi må gi av oss selv! 

Dette var hovedoppfordringen min til klubbene under besøksrunden, hvor jeg la vekt på at vårt viktigste 

bidrag til Rotary ikke er pengene vi gir til TRF eller andre gode formål, men den tiden vi bruker på å 

arbeide for Rotary. Oppfordringen min var: "Gi av deg selv!"  Det er en oppfordring som harmonerer 

veldig godt med kommende Rotaryårs slagord: "Be a gift to the world". 

Jeg hadde kanskje besøkt et sted mellom ti og femten klubber, da jeg mottok en bekymringsmelding fra 

TRF komitéleder Rune, som lurte på hva i all verden det var jeg holdt på med? Bidragene til TRF viste en 

nærmest katastrofal nedgang! Det var jo ikke meningen med budskapet jeg ønsket å formidle da jeg 

hadde klubbene i tale. Rotary trenger fortsatt pengebidrag fra medlemmene. Vi får ikke gjort stort uten 

penger. Men vi får ikke gjort så mye med bare penger heller. Vi er avhengige av at noen stiller opp og 

gjør jobben, hva enten det dreier seg om ungdomsutveksling, lokale prosjekter eller internasjonale 

prosjekter.  

Under ett av de første klubbesøkene på høstens runde, ble jeg spurt om hva jeg syntes var viktigst, TRF 

eller ungdomsutvekslingen. Jeg holdt nok en knapp på TRF. Men der fikk jeg motbør så det holdt: "Når 

det gjelder TRF kan vi betale oss ut av våre forpliktelser, men når det gjelder ungdomsutvekslingen, må vi 

jobbe!" 

Besøksrunden hadde også flere overraskelser på lur. En av våre mindre klubber, som holder til litt 

utenfor allfarvei, og som i tillegg sliter med rekrutteringen, har gjennom flere år vært en foregangsklubb 

når det gjelder ungdomsutveksling.  Det er slikt som varmer, og det gir håp for fremtiden! 

3. Nye logoer i Rotaryfamilien. 

Da Rotarys nye logo ble formelt presentert for DGE'ene på guvernørskolen i San Diego i januar 2014, var 

det ikke så mange som gav uttrykk for begeistring. Hva var hensikten med en slik endring? Vi hadde et 

merke:  Rotaryhjulet. Var ikke det bra nok? Lå det noe bak? Det gjorde tydeligvis det. Rotaryfamilien 

består av Rotary som er mor til både Inner Wheel, Rotaract og Interact.  Merket til Inner Wheel var godt 

og gav mening. Det var, som navnet tilsier, en indre hjul i Rotaryhjulet. Men merkene til Rotaract og 

Interact, var vanskeligere å forbinde med Rotary. Med den siste revisjonen av disse to 

organisasjonsmerkene, blir kanskje også endringen av Rotarylogoet lettere å akseptere. I alle fall 

opplever jeg det slik. Jeg vil ikke bruke flere ord på dette, men gjengir merkene i det nedenstående. Så 

får hver og en mene hva de vil. 
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4. Omlegging av distriktets utdanningstilbud. 

Denne våren tok distriktet i bruk en et nytt konsept for opplæringen av våre tillitsvalgte i distriktet. 

Nyskapningen har fått navnet "KK-seminar"( = Klubb Kompetanse seminar) og er fullt og helt et produkt 

av et ønske fra DGE Odd Jarle om å samle og effektivisere utdanningen av våre tillitsvalgte i klubbene. 

DGE fikk støtte fra resten av distriktsledelsen. Det var ikke slik at vi valgte å lene oss tilbake for senere å 

kunne si: "Her ser du hva du har stelt i stand! Var det ikke det vi sa, at dette kom aldri til å gå?" 

Det har gått. Men hvordan har det gått? Noen liker endringene - andre ikke. Vi var kanskje ikke Rotary 

ellers. Var det ikke tidligere statsminister Per Borten, som sammenlignet sitt verv med å bære staur? 

Stort sett er endringene tatt vel i mot, noe som åpner for mulighetene til å utvide med flere emner 

senere.  Ungdomsutvekslingen er allerede foreslått. Vi får se hva kommende guvernører velger å gjøre. 

Det siste året har RLI drevet en svært aktiv markedsføring. Hva er RLI? RLI (Rotary Leadership instutute), 

var noe jeg for første gang støtte på under GETS og Rotary Institute i september 2013 i St. Petersburg.  

RLI var noe jeg aldri hadde hørt om før. RLI var ikke omtalt i noen av de trykksakene jeg hadde om 

Rotary. Hva var dette? Hvordan skulle jeg forholde meg til RLI? 

Selv skriver de: 

The Rotary Leadership Institute (RLI) is a multi-district, 

grassroots leadership development program of member 

districts organized into regional divisions in various parts of the 

world. 

RLI is not an official program of Rotary International and is not 

under its control. 

RLI seeks to have Rotary Clubs in its member districts identify 

those Rotarians who appear to have the potential for future club 

leadership (not necessarily as club presidents) and provide 

those so identified with a quality education in Rotary knowledge 

and leadership skills so important in voluntary organizations. 

RLI er altså ikke en del av Rotary-familien. RLI er en uavhengig organisasjon som er lisensiert til å 

markedsføre sine tjenester innen Rotary. Deres mål er å tjene penger gjennom å tilby kurs og seminarer, 

slik som de norske Rotarydistrikter nå tilbyr til våre tillitsvalgte i klubbene. 

For å oppsummere: Tilbudet fra RLI er utvilsomt et både godt og prisverdig tilbud til de som ønsker å ta i 

mot det. I Norge har vi bestemt oss for at denne oppgaven, den ønsker vi å gjøre selv! Ved å gjøre det 

slik, skaper vi også en helt annen og mye bedre kontakt, ikke bare mellom klubbene og distriktet, men 

også mellom de ulike klubbene, noe som på lengre sikt er en styrke for oss alle. 

5. Momskompensasjon er ikke helt det samme som momsrefusjon. 

Litt "niste" fra Norfos vårmøte: Enkelte klubber i andre distrikter har hatt store utgifter i forbindelse 

med arrangementer. Det er mulig å søke om momskompensasjon fra Skattetaten. Men vær 
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oppmerksomme på at momskompensasjon ikke er helt det samme som momsrefusjon. De klubbene 

som er berettiget (etter søknad) til momskompensasjon, kan regne med å få refundert inntil 7 % (men 

vanligvis bare 3 - 4 %) av momsutlegget på 25 %.)  Likevel - det er verdt å søke, er det ikke? Alle 

søknader om momskompensasjon skal gå gjennom Norfo. 

6. Felles utfordringer - del erfaringene! 

Jeg fikk så mye "niste" med meg fra besøksrunden, ikke bare i form at inntrykk og opplevelser som må 

bearbeides over tid, for "modning" var ikke alltid nødvendig.  Men høsten var rett og slett for travel til at 

alle impulsene kunne følges opp der og da. Jeg så det likevel som et mål å sette klubber som hadde 

felles utfordringer i kontakt med hverandre, slik at de kunne utveksle erfaringer til felles nytte.  Disse 

innspillene kom naturlig nok alltid når det var den andre eller tredje klubben jeg besøkte som hadde 

tilsvarende utfordringer, for jeg kjente ikke til at det kunne være flere, da jeg besøkte den første. 

Jeg fant det veldig spennende at to så ulike Rotaryklubber som Stange og Ørsta har initiert to lokale 

prosjekter som er nesten identiske, uten at de kjenner til hverandres arbeid.  Begge klubbene har reist 

et minnesmerke over omkomne etter nedskutte fly fra annen verdenskrig, og begge klubbene stiller opp 

til en minnestund ved de respektive minnesmerkene hver 17. mai.  En direkte kontakt klubbene i 

mellom, bør kunne være til glede og nytte for begge parter. Avstanden mellom de to klubbene, er 

mindre enn en dagsreise. 

Øystre Slidre og Odal Rotaryklubber har begge vært aktive i å skape/restaurere gamle bygdetun. 

Resultatet er fullt på høyde med noe av det beste Maihaugen på Lillehammer og Norsk Folkemuseum på 

Lillehammer kan by på.  Jeg vil tro at begge klubbene vil ha mye å hente hos hverandre gjennom å dele 

sine erfaringer.  

7. Polio Plus, Ebola og jordskjelv. 

EPN = End Polio Now!  Dette store og ambisiøse programmet går som det skal - i alle fall nesten. Det er 

dette ordet "nesten", som gir grunn til bekymring - alvorlig bekymring.  

Misforståelser og desinformasjonskampanjer gjør at oppgaven med å vaksinere barn mot Polio i visse 

deler av verden, er blitt en risikofylt oppgave. Når det gjelder Ebola, er det gjort kjent gjennom media at 

det nå er utviklet en vaksine som fungerer. Men det hjelper lite, når menneskene i store deler av Afrika 

ikke vil la seg vaksinere. Kan denne oppfatningen ha noe å gjøre med kolonimaktenes tidligere oppførsel 

i Afrika å gjøre? Jeg velger å sitere Henrik Ibsen: "Jeg spørger kun. Mitt kall er ei at svare." 

Fra AGSS John Stennes har vi mottatt en kortfattet oppdatering når det gjelder situasjonen i Sierra 

Leone:  "Det er positivt at ting går bedre i Sierra Leone. Utbrudd av nye tilfeller går ned og det er dager 

uten nye.  Skulen har starta opp igjen etter nærmere eit år stengt. Det er spennende å se hvor mange av 

de eldre elevene som starter opp. Jenter kan jo være gift eller med barn og guttene i jobb." 

Dette virket lovende. Det kan synes som om det pågående Ebola-utbruddet er i ferd med å "blåse ut". 

Men nettopp som vi er i ferd med å senke skuldrene og se mot slutten av Rotaryåret, får vi en melding 

gjennom media at deler av Nepal ble rammet av et jordskjelv at styrke 7,9 på Richters skala torsdag 25. 

april. Richterskalaen, eller "jordskjelvskalaen" som den også kalles, er ikke lineær. Den er logaritmisk. 
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Det vil si at en økning på et heltall tilsvarer en tidobling av styrken på skjelvet.  Mens vi knapt våkner her 

hjemme av nattlige jordskjelv mellom 3 og 4 på Richters skala, vil vi begynne å legge merke til at noe 

skjer når vi når mellom fire og fem på skalaen.  Et jordskjelv styrke ti, er altødeleggende. I historisk tid er 

noe slikt skjelv enda ikke registrert.  

Norske Rotarydistrikter har ikke noe eget nødhjelpsbudsjett. Om Rotary skal delta i hjelpearbeidet, må 

pengene komme fra klubbene, slik det ble gjort i etterkant av orkankatastrofen på Filippinene i fjor. Det 

de jordskjelvrammede menneskene først og fremst trenger, er tak over hodet og tilgang på rent 

drikkevann.  En effektiv og god måte å avhjelpe nøden på, er å kjøpe "Water Survival Boxes" eller 

"ShelterBoxes". Begge har distributører som sørger for at hjelpen kommer fram.  

For bestilling av ShelterBox, se side http://www.shelterboxnorway.no/  som er den norske ShelterBox-
siden. (Stranda Rotaryklubb administrerer ordningen I Norge).  Link til Water Survival Box : 
http://www.worldwaterworks.org/. 
 

8. Internasjonal aften i regi av Mesna Rotaryklubb. 

For å avslutte dette månedsbrevet med noe hyggelig, vil jeg ta med noen linjer fra Internasjonal aften på 

Lillehammer i regi av Mesna Rotaryklubb og Frivillighetssentralen lørdag 27. april. Dette er et 

arrangement som i følge Rotaryklubben i år ble arrangert for 14. gang. Frivillighetssentralen mener at 

det er 13. gang, men den detaljen blir de vel enige om før et større jubiléum skal feires.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shelterboxnorway.no/
http://www.worldwaterworks.org/
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Suksessen som dette arrangementet har hatt, er enestående. Arrangøren har flere ganger vært nødt til å 
flytte arrangementet på grunn av plassmangel. Likevel var gymnastikksalen fylt til randen og vel så det 
under forestillingen. Men selve beviset på suksessen, kom under matserveringen den siste timen. 
Kantina var så full av mennesker av alle hudfarger at det var vanskelig å bevege seg. På nytt har 
arrangøren vokst ut av lokalet! 
 
Men det ble da råd med å få smake på det meste - etterhvert. Stemningen blant deltakerne, både 
nordmenn og innvandrere, var meget god. Vi gratulerer med resultatet og håper at andre Rotaryklubber 
kanskje vil vurdere å få til noe lignende. Det er i alle fall et initiativ som bidrar til å synliggjøre Rotary! 
 

Med vennlig hilsen 

Knut Kvalvågnæs 

DG Rotary distrikt 2305 

2014 - 2015 

 


