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I. Guvernørens månedsbrev nr. 6/2014 

Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305!  

1. Desember er familiemåneden. 

Det lakker og lir mot juletid.  Det er en tid hvor familien samles og gir hverandre gaver. Men selv om 

familien står i fokus, gir vi også gaver til gode venner. Hva slags gaver gir du bort til jul? 

Har du tenkt over at kanskje den største gaven du kan gi et annet menneske, kanskje bortsett fra livet 

selv, er en god helse? Dette skriver jeg i en tid hvor verden ennå ikke er fri for Polio. På BBC news fredag 

14. november, ble Rotary Internationals mangeårige innsats for å utrydde Polio omtalt på en positiv og 

informativ måte: Polio er en invalidiserende sykdom som først og fremst angriper barna. Etter 

puberteten, er det ytterst sjelden at noen får Polio, eller barnelammelse, som sykdommen ble kalt her i 

Norge før Polio ble standardisert som navn på sykdommen over hele verden.  

I følge informasjonen som ble gitt på BBC News, finnes det tre varianter av Polioviruset, type 1, type 2 og 

type 3. Type 2 ble regnet som utryddet allerede i 1999. Utbrudd av Polio type 3 har ikke vært registrert 

siden 2012. Men det må gå tre år etter siste registrerte utbrudd før viruset kan regnes som utryddet i 

følge WHO's regelverk.  

Det Polioviruset vi  kjemper mot nå, gjelder derfor Polio type 1, som er endemisk (hjemmehørende) i 

området mellom Afghanistan og Pakistan. Men dagens gode kommunikasjoner gjør kampen mot 

Polioviruset vanskelig. Så lenge bare ett barn er smittet, er Polio bare en flyreise unna. Voksne blir ikke 

syke, men de kan likevel være bærere av Polio. Viruset har i dag søkt tilflukt i områder med krig og krise, 

og i slike områder er det vanskelig for vaksinatørene å få tilgang.  Fra Awais Sheikh, som var 

hovedforedragsholder på distriktskonferansen til Rotary distrikt 2410 i Norrköping i Sverige den siste 

helgen i oktober, har vi fått tilsendt en lenke til en video: 

https://www.facebook.com/video.php?v=10152565906589527&pnref=stor 

 Awais Sheikh, Peace Ambassador  Sweden 

Svenske rotarianere har fulgt opp fjorårets røde pins, ”End Polio Now” med salg av en modell av en liten 

fiolett krokus, som selges til inntekt for ”End Polio Now!”  Distrikt 2305 ble først gjort oppmerksom på 

tiltaket da DG for Rotary distrikt 2410, Sverige og Latvia, besøkte vår distriktskonferanse på Molde den 

siste helgen i september. Vår egen TRF-komité ønsker imidlertid ikke å gripe fatt i dette initiativet nå, 

med den begrunnelse at fjorårets særdeles vellykkede aksjon, hadde sin pris i form av reduserte bidrag 

til  ”Annual giving”.  Dette må vi akseptere. Men det finnes alternativer: 

mailto:dge.2305@rotary.no
https://www.facebook.com/video.php?v=10152565906589527&pnref=story
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Om klubbene  i distriktet bestiller en eske med krokus fra England, som er nærmeste leverandør, enten 

alene eller sammen med en av naboklubbene, bør alle krokusene kunne være solgt før jul, og inntektene 

fra salget være overført til formålet før årsskiftet.  Hvis hvert eneste medlem kjøper en krokus, kan det 

bidra til å redde mange  barn fra varig invalidisering.  Om vi bare redder ett barn, er det verdt innsatsen, 

ikke sant? Mer om Rotarys krokuskampanje mot Polio, kan dere lese her: http://www.rotarycrocus.com/ 

Eskene med krokus, kan bestilles her: www.thetoyeshop.com   
Email:  fraternal@toye.com.    
 

Krokusene er rimelige: Crocuses:  £0.33 (US$0.50) 

  
Counter-top Box (50 Crocuses):  £16.50 (US$25.00) 

  
Street Collection Boxes (100 Crocuses):  £33.00 (US$50.00)  
  

Frakt tilkommer.  Anbefalt pris for videresalg i Norge er NOK 50,- pr. krokus.  

2.  Fredsarbeid. 

Det kan være på sin plass å minne om Rotarys seks hovedsatningsområder.  Disse er: 

Fred og konfliktforebygging/løsning 

Sykdomsforebygging og behandling 

Vann og sanitærforhold 

Mødre og barnehelse 

Grunnutdanning og leseferdighet 

Økonomi og samfunnsutvikling 

Det første hovedsatsningsområdet, og enda viktigere enn helsearbeid, er fredsarbeid. Her er det fortsatt 

mye ugjort, og slik verden er i dag, ser vi heller ingen ende på innsatsen i dette aller mest sentrale av 

Rotarys seks hovedsatsningsområder.  

Den første august 2014 var det 100 år siden den første verdenskrig begynte. Det var en krig som aldri 

burde vært igangsatt, og langt mindre utkjempet. Historien kjenner de fleste. Men i dag er det slett ikke 

alle som kjenner til den spontane våpenhvilen som fant sted i skyttergravene på Vestfronten første 

http://www.thetoyeshop.com/
mailto:fraternal@toye.com
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juledag 1914. For de som ikke kjenner historien, vil jeg råde dere til å gå inn på denne adressen: 

http://no.wikipedia.org/wiki/Julev%C3%A5penhvilen.  Filmen: "En dag uten krig", er også vel verdt å se.  

Den første verdenskrig kunne vært stanset der og da, men statslederne og generalene ville det 

annerledes. Resten er historie. Verden er full av forspilte sjanser. Men vil vi noe sterkt nok, er det nesten 

utrolig hva en organisasjon som Rotary kan få til. Fredsarbeid er vi gode på. 

Hvilke andre organisasjoner kan samle delegater fra ulike land, også land som er i krig med hverandre, til 

konstruktiv dialog rundt samme bord? Ville disse menneskene kunne gå fra hverandre etter en 

gjennomført samling og gå tilbake i skyttergravene for å ta livet av hverandre? Jeg tror ikke det. 

Under et at mine tidligste klubbesøk, ble jeg spurt om hva som var det viktigste Rotary arbeidet med.  

Selv holdt jeg en knapp på TRF og det hjelpearbeidet Rotary gjør, både når det gjelder Polio Plus, men 

også når det gjelder tiltak innen vannforsyning, mødrehelse, utdanning og så videre. 

Jeg ble ikke bare imøtegått, men jeg ble imøtegått ganske kraftig. Jeg ble fortalt at når det gjelder TRF, 

hvor bra det vi gjør enn måtte være, så betaler vi oss ut av våre forpliktelser, og så har vi god 

samvittighet. Men når det gjelder ungdomsutvekslingen, så må vi arbeide. Vi må gi av oss selv! Er det 

ikke nettopp det jeg oppfordrer våre medlemmer til, når jeg møter klubbene på besøksrunden? 

Ungdomsutvekslingen er fredsarbeid i sin ytterste konsekvens. Det er vanskelig å forestille seg at en 

ungdom som har tilbrakt nesten ett år i en vertsfamilie i et annet land, kan være villig til å ta opp våpen 

mot det samme landet.  Det er kanskje ikke så mye vi gjør, men om alle gjør litt, blir det resultater av det. 

3. Mer fredsarbeid 

Som kjent skal norske distriktsguvernører bytte konferanse med et annet norsk distrikt og med et annet 

nordisk distrikt. Ingen av "kabalene" gikk opp uten videre i år. I Norge måtte vi ty til et trekantbytte for å 

komme i mål. Men når det gjaldt Norden, var utfordringen større. En norsk distriktsguvernør fikk 

invitasjon til to svenske distriktskonferanser. Rosa og jeg tok utfordringen, og vi har ingen grunn til å 

angre på det. Det var vi som ble de store vinnerne her! 

Distriktskonferansen til DG Jan P. Jaldeland fra Rotary distrikt 2410 ble gjennomført i Norrköping den 

siste helgen i oktober.  Konferansen startet med mottakelse i Norrköpings rådhus fredag 24. oktober. 

Den 24. oktober er også FN's internasjonale fredsdag. Det er vanskelig å forestille seg en bedre dag å 

åpne en distriktskonferanse i Rotary! Hovedmottoet for denne konferansen var fred og integrasjon. 

Integrasjon er noe Sverige har vært ledende på i Europa siden slutten av annen verdenskrig.  

Under det avsluttende fredsoppgjøret mellom Finland og Sovjetunionen etter krigen, måtte Finland avstå 

Karelen med byen Viipuri (Viborg) og en del andre områder, til sammen nesten 1/5 av sitt landområde.  

Karelen var Finlands tettest befolkede område med den mest fruktbare jorda. Mer enn 500.000 finner 

ble fordrevet fra sine hjem og måtte omplasseres. Finnene greide å omplassere 450.000 internt. Men 

fortsatt stod de igjen med 50.000 personer som de ikke visste hvor de skulle gjøre av. Ofte dreide det seg 

om eldre mennesker, eller om barn som hadde mistet sine foreldre i krigen. I desperasjon vendte 

finnene seg til regjeringen i nabolandet  Sverige og spurte om de kunne ta i mot dem. Og underet 

skjedde:  Svenskene sa "JA".  
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Fortsatt kan man i enkelte deler av Stockholm finne strøk hvor mange av navnene på postkassene tyder 

på finsk avstamning. Disse innvandrerne ble til velsignelse for Sverige. Det ble også begynnelsen på et 

integreringsarbeid som pågår enda. Nye folkegrupper "banker på døra", og utfordringene er mange.  

4.  Vann og sanitærforhold 

Distriktskonferansen til DG Lars-Magnus Olovson fra Rotary distrikt 2360 ble gjennomført i Ljungskile, 

like sør for Uddevalla, den andre helgen i november på Ljungskile Folkhögskola. Det gjennomgående 

temaet var vann. Et sentralt foredrag dreide seg om hvordan man med enkle midler kan beskytte 

vannkilder i Kenya mot forurensning.  Et par av våre egne klubber er interessert i å delta på dette eller 

tilsvarende prosjekter. Det synes som om sikring av vannkilder er et tiltak som gir stort utbytte i forhold 

til innsatsen. 

Videre ble det lagt vekt på havet som spiskammer og viktigheten av å ta vare på havet og våre 

kystområder. Dette var kanskje en viktig årsak til at jeg ble valgt ut når det gjaldt å få denne 

"utvekslingskabalen" til å gå opp. Men det gjorde også at jeg fikk spille en aktiv rolle, og det var ikke bare 

tilfredsstillende, men det medførte også at jeg opplevde at jeg gjorde nytte for meg.  

5.  Besøk av RIP Gary C. K. Huang og hans kone Corinna i Oslo mandag 3. 

november. 

 



 ROTARY INTERNATIONAL 
 Distrikt 2305   

5 
 

Som bekjentgjort i forrige månedsbrev, fikk Norge ganske uventet besøk av RIP Gary C. K. Huang mandag 

3. november i Oslo. Her var det bare å slippe alt vi hadde i hendene, gjøre om på allerede lagt planer og 

stille opp: Dette var en mulighet vi måtte ta vare på! 

Det RIP Gary fremfor av alt var interessert i, var norske Rotaryklubbers aktiviteter innen internasjonalt 

hjelpearbeid. Han hadde bedt om at hvert distrikt skulle presentere sitt beste prosjekt. I tillegg ønsket 

han å få presentert et fellesprosjekt for alle de norske Rotarydistriktene.  Det siste var ikke vanskelig. Vi 

har bare ett fellesprosjekt, og det er Rotary International Handicamp Haraldvangen, som arrangeres 

hvert annet år. Dette prosjektet ble profesjonelt presentert av PDG Lena Mjerskaug. Bedre kan det knapt 

gjøres! 

De enkelte distriktenes utvalgte prosjekter, var veldig ulike. Felles for dem alle, var at de var gode - til 

dels VELDIG gode! Den ubestridte vinneren ble Rotary distrikt 2275, med presentasjonen av hva et dyktig 

legeteam kan gjøre for stygt forbrente barn i Etiopia. Det var knapt et tørt øye i salen. Dette var kraftig 

kost!  RI-presidenten bad om å få presentasjonen oversendt til sitt sekretariat. 

Men også vårt eget distrikts satsning på utviklingsprosjektene i Armenia, kom vel fra presentasjonen. Det 

er et veldig spesielt prosjekt, kanskje mest fordi det tar sikte på å skape et livsgrunnlag for familier som 

ellers ikke har så mange andre muligheter på grunn av at jorden de skal dyrke er minelagt, og grensen 

mot nabolandet Azerbadjan er overvåket av snikskyttere.  

Honning er godt og sunt, og ingen skyter på bier! Dessuten, så er heller ikke bier kjente for å utløse 

personellminer.  Så dette kan bli spennende, sågar veldig spennende! 

For å sitere vårt distrikts "presentør", DGE Odd Jarle Hagen: "Verden trenger bier!"  

Etter å ha smakt på det mange vil kalle "et biprodukt" fra en av våre lokale produsenter, vil 

distriktsguvernøren erklære seg helt ut 

enig.                                                                                                                           

6.  Nå går det raskt mot jul! 

Alle de norske distriktsguvernørene er travelt opptatte med klubbesøk om dagen. De fleste, men ikke 

riktig alle, har tatt mål av seg til å ha gjennomført alle besøkene før jul.  For eget distrikt sin del, tør jeg 

hevde at besøkene har gått nesten som på skinner. Den opprinnelige reiseplanen, satt opp av 

distriktssekretæren i nært samarbeid med guvernøren, er i alt vesentlig fulgt. Besøket av RIP Gary C.K. 

Huang og hans kone Corinna i Oslo mandag 3. november, gjorde det nødvendig for alle de norske 

Rotarydistriktene å justere planene sine noe. Men det lot seg gjennomføre. 

Ved inngangen til desember måned, er 43 av tilsammen 52 klubber i distriktet besøkt, som regel en og 

en, men noen steder har to og to klubber gått sammen om arrangementet. Det har i stor grad lettet 

arbeidet for guvernøren.  Andre klubber ønsker å ha distriktsguvernøren for seg selv den kvelden, og det 

er et ønske vi må respektere.  Nå går besøksrunden mot slutten. Om det har vært slitsomt? Selvfølgelig 

har det vært slitsomt! Jeg ville lyve om jeg ikke erkjente det. Men det har også vært både givende og 

inspirerende og fremfor alt veldig, veldig gøy. Og som dere sikkert har erfart, så virker det som er gøy, 

ikke så veldig slitsomt. Nå som besøksrunden går mot slutten, må jeg også erkjenne at dette er en 
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opplevelse jeg kommer til å savne. Rosa og jeg har lært mye om Rotary. Vi har truffet mange 

interessante mennesker, og flere av dem kommer vi til å holde kontakten med videre. Fremfor alt har vi 

fått minner for livet - gode minner som vi skal ta godt vare på! 

Til slutt: Husk det jeg skrev om julefreden på Vestfronten i 1914. "Den som ikke lærer av historien, er 

dømt til å gjenta den!" 

 

Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år 2015! 

Med vennlig hilsen 

Knut Kvalvågnæs 

DG Rotary distrikt 2305 

2014 - 2015 

 

 

 

 

 

 


