
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skriver 2023 og kan ønske hverandre «Godt Nytt År!». 

Midtveismøtet 

1. januar var vi kommet halvveis i rotaryåret. Vi har tilbakelagt 6 måneder 
og det er tid for en oppsummering. De fleste klubbene har vel satt noen 
mål for dette rotaryåret. Målene, registrert i RCC (Rotary Club Central), 
kan være medlemsutvikling, bidrag til TRF, ungdomsutveksling, 
lederutvikling for ungdom (RYLA) og mye annet. På Midtveismøtet som 
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Januar er Rotarys måned for: 
Yrkestjeneste 

Godt Nytt 
År! 



skal avholdes på Bøndernes Hus i Råde 19. januar, og hvor det er 
obligatorisk fremmøte for alle presidentene i distriktet, er disse viktige 
målene satt på agendaen.  

På Midtveismøtet vil også DG Hans Christian Kihl komme med en 
oppsummering av høstens klubbmøter. 36 klubber hadde fått besøk av 

Distriktsguvernøren før vi gikk 
inn i det nye året. Det er en 
krevende oppgave som gir 
mye og som er av stor verdi 
for klubbenes medlemmer. 
Bildet ved siden av er fra 
besøket hos Våler 
Rotaryklubb. Det ser ut som 
serveringen er upåklagelig. 
På sakslisten til 
Midtveismøtet står også bl.a. 
Rotaryskolen og første kurs 
der blir holdt 24. og 26. januar 
i Råde og på Kløfta, med tema 
medlemsutvikling.  

RLI (Rotary Leadership Institute) blir også presentert, men frist for 
påmelding til vårens kursserie (3 lørdager, 11.2., 18.3. og 15.4.) er allerede 
10.1.2023. RLI er en serie raske, interaktive, endagskurs som tilbys for å 
øke rotarianerens kunnskapsgrunnlag i Rotary og styrke deres leder-
egenskaper.  
Responsen fra de som til nå har gjennomført kursserien er udelt positive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Januar er Rotarys måned for yrkestjeneste  

Helt fra starten av var yrke en viktig del av Rotary. Tanken bak etableringen 
av Rotary var at ledere for forskjellige foretak skulle kunne møtes 
regelmessig for å kunne utveksle erfaringer og drive hederlige 
virksomheter. Medlemskapet skulle begrenses til kun et medlem fra hver 
bransje eller yrke. På den måten kunne medlemmene lære mest mulig om 
hverandres yrker.     
I pkt. 2 i Rotarys formål står det: Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise 
respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som 
mulighet til å gagne samfunnet. 
Formålet er fremdeles å ha en bred yrkesplattform i klubbene, og gjennom 
den enkeltes kunnskap kan det gjennomføres prosjekter som kan gagne 
samfunnet.  
Vi ser mange tilfeller i Rotary på at dess mer en engasjerer seg, dess mer får 
en igjen. 
 

     

     
Vi viser respekt for alt nyttig arbeid 

 
For å styrke Rotarys yrkestjeneste i distrikt 2260, så ble Rotary Business 
Network (RBN) startet opp i mars 2018. Stimulert av interessen og 
suksessen i Sør, ble RBN Nord startet i 2020. RBN Sør har sine møter på Kihl 
Gård i Råde og RBN Nord på Herredshuset, Jessheim. 
RBN er et uformelt nettverk der vi skal hjelpe og inspirere hverandre på det 
yrkesmessige og personlige plan. Der kan vi dele og hente kunnskap og 
kompetanse, få tips, råd og støtte som kan komme godt med i en 
yrkessituasjon. 
Møtene holdes 3 ganger pr. halvår og nettverket er for både medlemmer av 
Rotary og andre interesserte. Kom gjerne og delta på et møte. Mer 
informasjon om RBN og kommende programmer blir publisert på 
gruppenes FB-sider. Rotary Business Network Distrikt 2260 Nord:  



https://www.facebook.com/jessheim.rotary.klubb og Rotary Business 
Network Distrikt 2260 Sør 
https://www.facebook.com/groups/1052579048764895  
På bakgrunn av den suksessen oppstarten av RBN har hatt i Distrikt 2260, så 
har også andre distrikter i Norge vist interesse for å starte opp med sitt eget 
RBN. 
  
Med dette ønsker vi dere et fortsatt godt nytt år, og la oss nå ta fatt på den 
andre halvdelen av dette rotaryåret, slik at vi kan sette nye spor etter oss 
og klarer å nå de mål vi har satt for rotaryåret 2022/2023. 
 

 

 

   

 

 

 

  


