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RI presidentens motto 
RI-president Jennifer Jones ser for 
seg et Rotary der medlemmene gjør 
tiltak for å få drømmene sine til å bli 
virkelighet, og hvor de får mest mulig 
ut av klubbopplevelsene sine.  

Hun oppfordrer medlemmene til å 
engasjere seg mer med hverandre og 
bruke disse forbindelsene til å bygge 
partnerskap som forandrer verden. 

 

 

Distriktsguvernør  
Hans Christian Kihl 
Hans Christian Kihl fra Råde Rotaryklubb er 
årets distriktsguvernør i distrikt 2260. Om 
du vil vite mer om Hans Christian kan du gå 
inn på «linken» nedenfor: 
https://d2260.rotary.no/no/2022-2023-
distriktsguvernor#.YtAeBHZBwuE  

Benytt også anledningen til å lese Håndbok 
2022-2023 som også finnes på distriktets 
hjemmeside: www.d2260.rotary.no  

 

 

 

 

Guvernørens månedsbrev skal inneholde informasjon om hva som skjer i Rotary-
verdenen, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For å få et innholdsrikt månedsbrev 
trenger vi informasjon fra dere alle. Vi setter stor pris på innlegg som forteller 
om hva som skjer i klubbene. Send innlegg, gjerne med bilder, til 
månedsbrevredaktør Jan Sverre Hanssen, Råde RK; j-sverre@online.no  

 

 



Halden Rotaryklubb på besøk på Kihl Gård 
RI president Jennifer Jones oppfordrer medlemmene til å engasjere seg mer med hverandre, 
skape nettverk og vennskap. Dette kan også gjøres ved å besøke andre klubber.  Halden 
Rotaryklubb valgte å legge sitt sommermøte 4. juli til Guvernørens hjemsted, Kihl Gård i 
Råde. På Kihl Gård finnes også Råde Rotaryklubbs møtelokaler.  
Kihl Gård er en familiedrevet gård med lange tradisjoner hvor det i dag drives et moderne 
landbruk med korn, skog, eggproduksjon og selskapslokaler.  
Historisk har det vært drevet gård her i ca 2000 år. I området er det gjort funn av 
gjenstander som går 8000 år tilbake i tid. Området er preget av jordbruksareal og skogkledde 
åsrygger. Området er rikt på kulturminner og har en allsidig dyre og plante fora. Et flott 
område for rekreasjon. 
 

         

  

 

              
Etter omvisningen fortsatte møtet i gårdens konferansesal. Her fortsatte vi 
diskusjonen om hva som skal til for å skape en attraktiv og levende klubb. Det kom 
frem av diskusjonen at klubbens prosjekter og oppgaver skapte fellesskap og 
engasjement. Det er viktig når klubben skal tiltrekke seg nye medlemmer. 

Det ble også fremhevet at mentorfunksjonen er uhyre viktig når klubben har 
rekruttert nye medlemmer og at rekruttering er et fellesansvar som alle 
medlemmer har. 

  



 

Distriktskonferanse 23. – 25. september 

Årets distriktskonferanse blir avhold på Quality Hotel Sarpsborg 23. – 25. september. Det er 
både ønskelig og nyttig at så mange rotarianere som mulig deltar. 
Konferansen er organisert slik at på fredag er det generalforsamling, på lørdag er det et 
yrkesrelatert program. Temaet på lørdag er: KNAPPHET PÅ RESSURSER. Foredragsholderne 
på lørdag er representanter fra forskjellige grener av næringslivet som alle skal orientere om 
hvordan ressursmangel påvirker deres bedrift. Yara Norge, Orkla ASA, Borregaard, Nordic 
Choice Hotels, Ruter, Avinor er representert. Sykehusprest Maria Lorentzen Spydevold skal 
avslutte dette temaet med spørsmålet: Hvordan takler mennesket alle disse forandringene?  
Dagen avsluttes med festmiddag hvor skuespiller og sanger Erik-André Hvidsten skal 
underholde. 
På søndag er programmet orientert mot rotarysaker og med temaet: ET HAV AV 
MULIGHETER I ROTARY. På programmet står det de bl.a. Rekruttering, motivasjon, 
fellowships, ungdomsutveksling, Rotaract. PDG Ine Barlie vil også fortelle om sin tid i Rotary, 
opplevelser og erfaringer. 
 
Invitasjoner med program har blitt publisert på websiden til D2260. Gjør til en tradisjon at 
mange fra din klubb deltar på konferansen. Det gir en motivasjon som er av stor verdi for 
klubben videre. 
 
Påmelding: https://forms.gle/vP3hYo8bNpRRPFUs5 (påmeldingsfrist 25. august) 
Program: https://d2260.rotary.no/no/2022-distriktskonferanse 
 
Neste månedsbrev kommer i august, som er måneden for medlemskap og rekruttering. Ha 
en fortsatt god sommer! 
 
 
 

 


