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Kjære rotarianere og venner av Rotary i Distrikt 2305! 

Guvernørens månedsbrev nr. 2/2013 
1. August måneder måneden for medlemsutvikling 

 I følge Rotary kalenderen er august måneden for medlemsutvikling. Enkelte klubber har gjort en god 

innsats for å få med nye medlemmer i klubben sin. Opptak av nye medlemmer bør skje litt høytidelig 

og seremonielt. Tips om Seremonier og rammer om Rotary møter finner vi i dette lille heftet. Det kan 

bestilles gjennom Klubbservice på NORFOS hjemmeside. 

Seremonier og rammer om møter i Rotary 

Et hefte med tips om gode møterammer og seremonier i klubbene. 

Heftet koster kr. 28,- pluss porto og kan bestilles fra Klubbservice 

Det å holde fast på visse ritualer og seremonier, er viktig for å ta vare på Rotary klubbens særpreg. 

Litt høytidelighet over opptaket viser også klubbens respekt for det nye medlemmet som blir tatt opp 

i en Rotary klubb, - med de forpliktelser og rettigheter som et medlemskap i en Rotary klubb 

innebærer.  

Vi bør heller ikke glemme fadderordningen i Rotary. IPDG Margit Bjugstad la ved en fadderveiledning 

i sitt månedsbrev nr. 10 i april 2013. Den fadderveiledningen synes jeg er så viktig at jeg velger å 

sende den med som et vedlegg også til dette månedsbrevet.  

2. Besøk i Rotary klubber i andre land 

Mange av oss benytter mulighetene våre til å besøke andre Rotary klubber når vi er ute og reiser. Det 

å ha kontakt med Rotary klubber i andre land, gir oss innsikt i hva Rotary gjør og hva Rotary er, på en 

annen måte enn gjennom deltakelse på de ukentlige møtene i egen klubb. På hjemmesiden 

Rotary.org finner du nå en «app» som viser hvor du kan finne den nærmeste Rotaryklubben når du er 

ute og reiser. Last den ned og bruk den. Rotarianere er velkomne i mer enn 34 500 Rotary klubber 

spredt over hele kloden! Husk bare at i enkelte land er Rotary møtene noe mer formelle enn det vi er 

vant til. Det kan derfor være lurt å sjekke ut om det f.eks. er bestemte kleskoder i den Rotary klubben 

du skal besøke.   

mailto:klubbservice@rotary.no
http://rotary.iblad.no/flash/?catid=2
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3. Husk å melde fra om endringer i adresser, e-postadresser og 

telefonnumre! 

Som de fleste av dere er klar over, er innsending av frammøtestatistikken og evt. endringer i 

medlemsopplysningene for klubben, en av de mange oppgavene som klubb sekretæren er ansvarlig 

for.  Opplysningene registreres i Norsk Rotary Forum (NORFO) sitt «Medlemsnett», der 

medlemmenes e-postadresser, telefonnumre og postadresser også er lagret.  

Alle opplysningene i Medlemsnett videresendes automatisk videre til Member Access på 

hjemmesiden til Rotary International. Disse opplysningene brukes jevnlig, bla. for å sende ut 

tidsskriftet Rotary Norden, for å sende ut meldinger til rotarianerne i distriktet, som bakgrunn for 

klubbens kontingentinnbetalinger og også for at klubben skal kunne markere fødselsdager og andre 

begivenheter. Det er derfor viktig at opplysningene i Medlemsnett er oppdaterte og korrekte. Skal vi 

få det til, må den enkelte rotarianer melde fra, så raskt som mulig, til klubbens sekretær når e-

postadresse, telefonnummer eller adresse skiftes.  

4. Sommer, varme, glede og tid for å praktisere «Service above self» 

Vi som bor i Hedmark og Oppland har så langt opplevd det beste sommerværet «i manns minne».  I 

gleden over det flotte sommerværet blir vi også minnet om at varmt sommervær og tørke bringer 

med seg visse ulemper så som stor skogbrannfare og at for mye sol og overoppheting ikke er sunt, 

hverken for dyr eller mennesker. Det gjelder å bruke fornuften og ta forholdsregler. Det er et ansvar 

som hviler på den enkelte av oss. 

Så også innenfor Rotary.  Vi skal yte «Service above self», men vi har også et ansvar for å tenke på 

egen helse og velferd og på våre nærmeste. Det å ta vare på oss selv og på våre nærmeste er en 

forutsetning for overskudd til å yte «Service above self».  

Er vi godt nok forberedt før vi reiser på ferie? Har vi reiseforsikringen i orden?  

Har kommunelegen, helsestasjonen og/eller et forsikringsselskap vært invitert som foredragsholdere 

i Rotaryklubben i det siste? Helse- og forsikringsråd før feriereiser og ferieopphold, kan både være 

engasjerende og nyttige tema for et Rotary møte! 

Sommermånedene er preget av ferietid og at mange reiser bort. Mange eldre, syke og uføre 

opplever ensomhet og får lite besøk i løpet av ferieperioden. Kanskje kan vi som rotarianere tilby oss 

å komme på besøk i løpet av sommeren? Kanskje kjenner vi noen som har behov for avveksling og 

andre opplevelser enn TV og radio i hjemmet eller på sykehjemmet? Hva med tidligere Rotary 

venner, som ikke har møtt på møtene på en stund? Å invitere noen med noen på tur, eller hjem til en 

kopp kaffe, koster oss ikke all verden, men de gledene det gir, både for den som blir invitert og for 

deg selv, kan ikke måles i penger. «Engage Rotary – Change lives!» 

Naboer er ofte engstelige for at hus og hjem er ubeskyttet mens de er på ferie. Kanskje kan vi som 

rotarianere tilby oss litt ekstra nabohjelp? 
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Å praktisere «Service above self» er faktisk et helsefremmende tiltak, -  ikke bare for de som mottar 

tjenesten, men også for den som gir service. Vi som arbeider med folkehelsetiltak vet at det å bety 

noe for andre, er en viktig del av det å oppleve god helse. La oss alle bruke tiden til å fremme 

folkehelsen både for de rundt oss og for oss selv. «Engage Rotary - Change lives!». Ja det kan faktisk 

være så enkelt.     

5. Arbeid for fred, rettferdighet, humanitært innsats og miljøet som vi 

skal leve av og i! 

Rotary International har blitt langt mer bevisst på at det ikke nytter å arbeide for fred, 

menneskerettigheter, folkehelse og utdanning for alle, - uten samtidig å hå blikket rettet mot miljøet 

og de kulturverdiene som er bygget opp gjennom generasjoner.  Væpnede konflikter og krig er 

alvorlige forbrytelser, ikke bare mot de menneskene som rammes i dag, men også mot truede 

dyrearter mot miljøet og mot kulturskatter som kommende generasjoner går miste om.  

Under Rotary Convention i Lisboa var dr Jane Goodall, som er mest kjent for sine feltstudier blant 

sjimpanser og Celine Cousteau, en kjent havforsker og naturfotograf og Emmanuel Jal tidligere 

barnesoldat i Sudan og nå en berømt rap-artist og aktiv fredsforkjemper, sentrale og meget 

engasjerende foredragsholdere. De minner oss om den gjensidige avhengigheten som det er mellom 

humanitær innsats, arbeid for å beskytte miljøet vi skal leve av og i og arbeid for konfliktløsning og 

fred.  

 

 
 
DG 2305  Roy Heine Olsen i samtale med 
tidligere barnesoldat, nå verdenskjent rap 
artist og engasjert forkjemper for barns 
rettigheter og for fred, Emmanuel Jal, stifter 
av Gua Africa Foundation. 
 
Les mer om hans gripende historie på:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Jal 
 

Les mer om Rotary Convention i Lisboa og se bilder fra «A Harbour for Peace» på: 

http://www.rotary.no/innhold/366/news-details/nyheter/newsitemid/510/a-harbor-for-peace 

6. Ord til ettertanke og heder til nå avdød PDG Einar Hassel Hauge 

Forleden fikk jeg en e-post fra tidligere president i Akdeniz Rotary klubb i Tyrkia, Dr Oguz Demirsoy. 

Han var president i klubben i 2002 den gang PDG Einar Hassel Hauge (Raufoss Rk) var teamleder for 

et GSE team fra D-2300 som besøkte bla. Akdeniz RC. Einar, som dessverre døde i sommer, og Oguz 

ble svært gode venner, etter at de sammen med sine respektive klubber, Raufoss Rk og Akdeniz RC 

gikk sammen om et Matching Grant prosjekt for å hjelpe innbyggerne i en jordskjelvrammet landsby 

sør-øst i Tyrkia. Prosjektet innebar bla at 12 drektige kviger ble sendt til Tyrkia og så lånt ut til 

kvinnene i landsbyen. Kyrene ble en tid etter kalving inseminert på nytt med okse sæd fra Norge og 

kvegflokken teller i dag mange kyr. Einar og Oguz var begge sterke pådrivere overfor klubbene sine 

http://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Jal
http://www.rotary.no/innhold/366/news-details/nyheter/newsitemid/510/a-harbor-for-peace
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for å fortsette flere felles prosjekter i Tyrkia. De besøkte hverandre mange ganger og fikk mange nye 

venner både i Norge og i Tyrkia.  

 

Oguz har nå sendt en lengre artikkel til The Turkish Rotary Magazine. Han har også sendt en engelsk 

oversettelse til sine kontakter i Norge, deriblant til meg. Artikkelen heter « International Synergy». 

Artikkelen handler om å engasjere seg og arbeide for et felles mål og ut fra et fellesverdigrunnlag, 

eller som han skriver: 

The word «Synergy» comes from its Greek original «sunergia» which means «working 

together». The dictionary meaning is: The combined power of a group of things (activities?) 

when they are working together, which is greater than the total power achieved by each 

working separately. And you cannot predict the power of the synergetic outcome by the 

separate power of its parts. Perfect team work is a good example for synergy where you can 

see the unfolding and flow of maximum potential without any egoistic interference or 

hindrance. The team has become WE. ... 

So the rule for synergy is very simple: If you put in your heart, you have it, if you don`t, you 

miss it! That simple! But I have said that it is not that easy! Why?  Because we need a great 

paradigmatic shift in our thinking and feelings, - in our beings and doings. We must change 

our minds from the separation and discrimination of I, ME, MINE to the unison and 

indiscrimination of WE, US, OUR. That we are united and connected is the true reality, but 

our egoic mindset blurs our vision. We all even live these synergistic lovely moments 

countless of times with our loved ones; but then our ego dominates again, and then we hurt 

them. 

Slik jeg forstår Oguz Demirsoy, handler artikkelen hans om å engasjere seg ut fra et verdigrunnlag og 

et mål som du deler med andre. Det handler om «Service above self» og det handler om «Engage 

Rotary – Change Lives!». Oguz skriver dette som en heder til sin venn, PDG Einar Hassel Hauge, og til 

det samarbeidet som oppsto mellom Raufoss Rotaryklubb i Norge og Akdeniz Rotaryklubb i Tyrkia for 

mer enn ti år siden. De to Rotaryklubbene samarbeidet ut fra et felles verdigrunnlag og mot et felles 

mål og de nådde bemerkelsesverdige resultater i samarbeid med innbyggerne i denne landsbyen. 

Oguz Demirsoy gir også et budskap til alle oss andre rotarianere: I fellesskap og med forent 

engasjement og innsats, kan vi oppnå langt mer enn summen av det den enkelte av oss kan bidra 

med. Dette gjelder både i det store bildet innenfor vår nærmeste krets, men det gjelder også 

internasjonalt og globalt. Det kreves imidlertid at innsatsen gis med engasjement, uten tanke på 

egennytte, men som en innsats for fellesskapet og for den kloden vi lever på og av. Dette er «Service 

above self!»  

For meg er artikkelen fra Oguz en inspirasjon til økt oppmerksomhet for de mulighetene som den nye 

modellen for Rotary Foundations Grants gir oss.  Som engasjerte rotarianere har vi det felles 

verdigrunnlaget. Oppgavene er mange, varierte og viktige. Rotary International og Rotary Foundation 

har satt opp seks fokusområder for innsatsen framover: 

 

 



 ROTARY INTERNATIONAL 
 Distrikt 2305   

5 
 

 Fred og konfliktforebygging/løsning 

 Sykdomsforebygging og behandling 

 Rent vann og sanitærforhold 

 Mødre og barnehelse 

 Grunnutdanning og leseferdighet 

 Lokal økonomi og samfunnsutvikling 

Gjennom Rotary Foundation har vi et viktig og kraftfullt verktøy for «Doing good in the world». 

Gjennom samarbeid og koordinert innsats kan vi oppnå den internasjonale synergieffekten som Oguz 

Demirsoy skriver om I sin artikkel. Mitt håp er at enda flere av Rotary klubbene i Distrikt 2305 vil 

samarbeide om utviklingsprosjekter med Rotary klubber og distrikt i andre deler av verden. Gjennom 

samarbeid blir vi sterkere og resultatene blir bedre og mer bærekraftige.    

Skal vi hente ut mer fra Rotary Foundation, er vi imidlertid også nødt til å bidra mer enn det klubbene 

i Distrikt 2305 gjør i dag. Noen av klubbene i distriktet bidrar fast hvert år med mer enn USD 100 pr 

medlem. Noen av dem har lagt denne summen til medlemskontingenten.  Antall klubber som i 2012-

2013 ikke bidro men noe i det hele tatt, er dessverre altfor stort. Vil den enkelte klubb i distrikt 2305 

sette et høyere mål for sitt TRF bidrag i 2013-2014? 

7. Distriktsguvernørens besøk i 54 Rotaryklubber 

Samtlige Rotary klubber har nå fått tilsendt en oversikt over foreslåtte datoer for guvernørens klubb 

besøk høsten 2013. I følge «Google-map» ville summen av reiser fram til klubben og tilbake til 

Elverum fra hvert besøk, summert seg til mer enn 25 300 km og tatt mer enn 423 timer i en bil med 

gjennomsnittsfart på 60 km/t! Sammenhengende utgjør det nesten 18 døgn uten stans bak rattet!  

Jeg har derfor oppfordret presidentene om å arrangere fellesmøter der det er mulig. Jeg vil dessuten 

satse på overnattinger der det er aktuelt med flere møter etter hverandre i samme område av 

distriktet vårt. Dette blir en kabal som nå skal løses i samarbeid med klubb presidentene. Jeg har 

allerede fått mange positive tilbakemeldinger fra klubbene! 

Tross utfordringen med å planlegge reiserute ut fra møtedagene i den enkelte Rotary klubb, ser jeg 

fram til disse besøkene og til å bli bedre kjent med dere. Guvernørens besøk i klubbene er ment å 

være bindeleddet mellom RI president Ron Burton og medlemmene i den enkelte Rotaryklubben. 

Her er det meningen at Distriktsguvernøren skal formidle de ønskene og de prioriteringene som RI 

presidenten har gitt for Rotary året 2013 – 2014 under mottoet «Engage Rotary – Change lives!» ut 

til den enkelte rotarianer og å gi klubbenes tilbakemeldinger til bake til RI president Ron Burton og 

hans medarbeidere i Rotarys hovedkvarter i Evanstone, USA.   

8. Distriktskonferansen den 28. – 29. september 2013 

Som dere er informert om, arrangeres årets distriktskonferanse på Scandic Hotel Hamar den 28. – 29. 

september. Distriktskonferansen er åpen for alle rotarianere, med ledsagere. Temaet for 

konferansen er: Rotary er hva Rotary gjør. Under Distriktskonferansen ønsker vi å vise hva Rotary 

klubber gjør. Under ”Vennskapets hus” oppfordrer vi Rotaryklubbene i distriktet til å vise fram og 

fortelle om prosjekter de arbeider med, eller som nylig er avsluttet. 
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 Alle de klubbene som ønsker å vise fram sine prosjekt, bes om å ta kontakt med DGN Odd 

Jarle Hagen, odd.jarle@idea-utvikling.com  i Hamar Vest Rk, så raskt som mulig.  

”Vennskapets hus” vil være et sosialt treffpunkt og en arena for dialog i pausene under konferansen. 

Her vil det gis informasjon bla. om små og store klubb prosjekter, om TRF, om Rotarys 

ungdomsarbeid og om medlemsutvikling. Tanken er at deltakerne gjennom egen aktivitet skal søke 

opp den informasjonen de har interesse av. Representanter for de ulike klubbprosjektene og for 

distriktsorganisasjonen vil være tilgjengelige for dialog og for å dele ut kontaktinformasjon. Sammen 

med plenumsforedragene vil ”Vennskapets hus” utgjøre en viktig del av det faglige innholdet i 

Distriktskonferansen. Til plenumssesjonene har vi fått mange engasjerte og kunnskapsrike 

foredragsholdere. Dere vil dessuten få møte utvekslingsstudentene og høre om deres opplevelser 

både i utlandet og i Norge.     

Jeg regner med stor deltakelse på årets viktigste Rotary begivenhet i Distrikt 2305, så jeg oppfordrer 

dere til å være tidlig ute med påmelding. Påmelding til Distriktskonferansen må skje elektronisk på 

vedlagte påmeldingsskjema.  Mitt ønske er at mange nye rotarianere denne gang, får oppleve 

Distriktskonferansen sammen med representanter for klubb ledelsen. Det er derfor viktig at dere så 

raskt som mulig tar en diskusjon i klubben om hvem klubben denne gang skal gi økonomisk støtte til 

for deltakelse i Distriktskonferansen. 

Vel møtt på Distriktskonferansen den 28. – 29. september 2013!  

 

 Vennlig hilsen 

 

Roy Heine Olsen 

Distriktsguvernør D-2305 

2013 – 2014 

 

 

 

Vedlegg:  Fadderens ansvar og plikter 

  Invitasjon og påmeldingsskjema til Distriktskonferansen 

mailto:odd.jarle@idea-utvikling.com

