Guvernørens månedsbrev – Mai 2019
VELKOMMEN TIL ET NYTT MÅNEDSBREV
Denne gangen vil jeg skrive om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minneord PDG Markus Storm-Jensen
Rotarianer eller medlem av Rotary?
En tur til Mexico
En tur til Longyearbyen
Samling for tidligere distriktsguvernører
Rotary Tennis Fellowship
TRF – The Rotary Foundation og sertifisering
Årets rotarianer
Norsk Rotary Forum (Norfo) – kurskoordinator
Distriktskonferansen høsten 2019
Internasjonal sommerleir 2019
Rotary søker TV-aksjonen 2020

Om jeg skal si det selv – her er det mye interessant lesestoff J
MINNEORD FOR TIDLIGERE DISTRIKTSGUVERNØR MARKUS STORM-JENSEN
PDG Markus Storm-Jensen døde 25. april og ble begravet 9. mai. Markus StormJensen var en ekte rotarianer, noe som kommer tydelig fram i minneordet som er
skrevet av Jostein Albert Refsnes, klubbvenn med Markus gjennom mange år. Du
kan lese det HER!

ROTARIANER ELLER MEDLEM I ROTARY
Hvorfor er du medlem av Rotary? Hva gir klubben deg og hva gir du til klubben? For meg er dette
viktige spørsmål. I disse dager lager vi en kortstokk som stiller slike sentrale og viktige spørsmål.
Kortstokken er ment brukt i klubbmøter for å skape diskusjon og debatt som kan løfte klubben
videre. Rotary skal ikke være en organisasjon hvor du kanskje møter opp en gang i uken, drikker
kaffe, hører på et foredrag og løper hjem. Rotary er en organisasjon hvor du knytter nettverk
gjennom gode bånd til andre rotarianere, innenfor og utenfor yrke. Det er en av verdens største
veldedighetsorganisasjoner gjennom The Rotary Foundation. Vi er en av de viktige
samarbeidspartnerne i arbeidet med å bekjempe polio i verden.
Hvorfor tar jeg opp dette? Jo, jeg mener det er viktig at vi tenker gjennom og oppfører oss som
rotarianere. Jeg kjenner noen gode rotarianere, men jeg vet også om noen som er medlem i Rotary. I
disse dager er de Assisterende Guvernørene (AG) i regionene i ferd med å velge årets rotarianer. Jeg
vet det er mange gode kandidater i distriktet og jeg gleder meg til å se hvem som blir valgt i år. Prisen
deles ut på årets distriktskonferanse. Kanskje er det til deg?
EN TUR TIL MEXICO
I år brøt Mabel og jeg en tradisjon. Hyttepåsken ble til fjellpåske, og ikke hvilke som helst fjell.
Mexico City ligger på 2250 moh. Likevel var det dårlig skiføre. Etter
noen dager i Mexico City gikk turen til San Miguel de Allende (1900
moh) og bryllupsfeiring. Legg merke til byens velkomstskilt her til
høyre. Det er her Rotary blir en viktig del av turen. Edwina, bruden,
gifter seg med Jose fra Mexico. Edwina er ei jente fra Newcastle,
Australia (nord for Sydney). Hun bodde noen måneder hos oss i 2002. Den gangen var hun sytten år,
atten før hun reiste hjem. En utvekslingsstudent bygger et livsvarig vennskap. Vi er ikke de første som
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er i bryllup hos en av våre studenter, dette har mange opplevd og mange kan mange få lov til å
oppleve. Hva skal til for at du kan oppleve det samme? Bare en liten ting, la døren
din stå åpen i noen måneder for et ungt menneske. Du får igjen mange ganger.
Hva mer gir en slik tur? For vår del var det en reise til en ny verden. Vi opplevde
Mexicansk kultur og historie. Vi klatret på pyramider og sist, men ikke minst. Vi
bygget nye vennskap på tvers av landegrenser. Det var tolv nasjoner representert i
bryllupet, det ga et nytt stort nettverk og mange nye venner for oss.
EN TUR TIL LONGYEARBYEN
Det er mange morsomme opplevelser for en distriktsguvernør. En av opplevelsene store opplevelser
er at samtlige norske guvernører satte møte med verdens nordligste Rotaryklubb. På bildet ser du Gaute (2290), Arild (2250), Arvid (2305), Thor (2275),
Svein Eystein (2310) og sist, og han er ikke minst, Rune (2260).
I forbindelse med vårt besøk ble det avholdt et litt
tidlig presidentskifte hvor president Carl Einar overlot
kjede til ny president Anna Lena. Vi fikk også anledning til å hilse på klubbens
utreisende utvekslingsstudent. En kjekk ung mann som så fram til sitt år med
Rotarys utvekslingsprogram. Vi ønsker han lykke til i året i utlendighet. Et
fyldig referat fra denne turen satser vi på å få fram i bladene Rotary Norden og The Rotarian.
PAST DISTRICT GOVERNOR SAMLING
En gang i året samles tidligere distriktsguvernører for å få en oppdatering på hva som skjer i
distriktet. Denne gangen hadde vi en formiddagssamling som ble avsluttet med lunsj på Holmen
Fjordhotell. Totalt var vi nitten stykker samlet. Programmet startet med at undertegnede fortalte om
de viktigste sakene som har vært dette Rotaryåret. Påtroppende DG, Baard Lund, presenterte sine
planer for det kommende Rotaryår. Deretter presenterte de etterfølgende guvernører, Inger Marie
Blix (2020-21) og Erik Normann (2021-22), seg for sine forgjengere. Til slutt var det Bjørg Månum
Andersson som fortalte om planene som det jobbes med for å gjøre polio og Rotary kjent i Norge.
Mer om dette kommer mot slutten av dette månedsbrevet.
ROTARY TENNIS FELLOWSHIP
I Rotary finnes det mange internasjonale venneforeninger (fellowship). Vi har medlemmer av
flyverforeninger, motorsykkelforeninger og mange andre muligheter. For ikke lenge siden kom en
invitasjon fra International Tennis Fellowhip og Rotarians (ITFR). De har 1800 medlemmer, men
mangler representanter fra blant annet Norge. Interessert? Følg linken ved å trykke her!
THE ROTARY FOUNDATION (TRF)
Vi har nylig gjennomført sertifisering av distriktets klubber for TRF. Dette gjør at slik at de er
kvalifisert for prosjekter hvor TRF er med på finansieringen (District Grants og Global Grants). Totalt
er 44 klubber nå sertifisert og alt i alt har vi hatt mer enn 50 deltakere på kursene. Ifølge DRFC Trygve
(District Rotary Foundation Chair) så er dette verdensrekord i distrikt 2310.
For kommende år ser videt som viktig at klubber som søker om støtte til prosjekter, også ha deltatt
med finansieringen av TRF. Det er greit å huske mottoet: Man skal yte før man kan nyte, det gjelder
også i TRF sammenheng. Som nevnt i siste månedsbrev ønsker RI President Barry Rassin at alle
medlemmer av Rotary skal bidra med US$ 100,- årlig til TRF. Etter dagens statistikk har vi så vidt
passert US$ 13,- pr medlem, det mangler altså 87 dollar i snitt pr medlem. Vi har en vei å gå. Jeg tror
de fleste av oss kan avsette kr 100, pr måned til denne organisasjonen. Husk at du får 23 %
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skattefradrag på gaven. Hvorfor skal vi bidra til TRF? Det er vår hjelpeorganisasjon! Den er kåret til en
av de fem beste hjelpeorganisasjonene i verden. Kun ni prosent av bidraget går til drift av
organisasjonen, det er få hjelpeorganisasjoner som leverer så stor andel av de innbetalte bidrag til å
rette opp nød. Lurer du på hvordan TRF virker? Se denne filmen som er produsert av distrikt 2305:
https://www.youtube.com/watch?v=uL4FKGfEH-0
ÅRETS ROTARIANER
I disse dager samler de assisterende guvernørene (AGene) inn de siste forslagene til årets rotarianer.
Valget vil AGene foreta i løpet av de nærmeste dagene. Lurer du på hvem som har fått denne tittelen
tidligere? Se HER da vel.
NORFO - KURSKOORDINATOR
Norsk Rotary Forum har utlyst en stilling som kurskoordinator. Har du lyst til å lære mer om Rotary
og samtidig bli kjent med alle distriktene i Norge. Da kan kanskje stillingen som kurskoordinator være
noe for deg? Trykk HER så ser du hva jobben er. Søknadsfrist 30. juni.
DISTRIKTSKONFERANSEN HØSTEN 2019
DGE Baard Lund inviterer til Distriktskonferanse lørdag 2. november 2019. Stedet er Ullevål Stadion.
Mer informasjon finner du HER så ser du hva jobben er. Søknadsfrist 30. juni.
ROTARYS INTERNASJONALE SOMMERLEIRE
Rotarys internasjonale sommerleire sommeren 2019! Det er fortsatt mange gode tilbud for ungdom
som ønsker å delta. Et fantastisk tilbud til ungdom som benyttes for lite. LES OM SOMMERLEIRE HER!
ROTARY SØKER TV-AKSJONEN
Rotary søker om NRK TV-aksjonen 2020. En ambisiøs og flott gjeng har jobbet gjennom søknaden på
vegne av Rotary. Dette er en koordinert aksjon fra alle distriktene i Norge. For oss er det poliogeneral
Bjørg Månum Andersson og Økonomisjef Christian Borgen som lager søknaden for distrikt 2310. Før
disse startet arbeidet var allerede mye gjort av en god komite. Denne komiteen består av:
-

president Dennis Sander og innkommende president Øystein
Mogensen fra Lørenskog RK, initiativtakerne til prosjektet.
Bjørg Månum Andersson, sonekoordinator for End Polio Now.
Gunnar Kvalsund fra Norfo.
Ingrid Berget, soneansvarlig for større gaver til Rotary.

Nå kan vi bare krysse fingre for at vi blir tildelt NRKs prestisjefylte TV-aksjon. Da vil vi som nasjon gi
ent fantastisk bidrag til Polio, samtidig som Rotary vil bli kjent for alle nordmenn! Les mer om TVaksjonen HER!
TIL SLUTT
Jeg håper dette månedsbrevet har gitt deg nyttig informasjon, men jeg håper også at det har gitt deg
noen tanker om å være rotarianer.
Ha fine forsommerdager J
Om du ønsker kontakt med meg så ring eller send en epost. Du treffer meg på 404 00 934 eller
svein@rnf.no.
Rotaryhilsen fra
Svein Eystein

