
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guvernørens leder 

Sommeren er over og det står oktober på kalenderen. Tema for oktober er YRKE.  

Tanken bak etableringen av Rotary var at lederne for 

forskjellige foretak regelmessig skulle treffes i en 

kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne, utveksle 

erfaringer og støtte hverandre i bestrebelsene for å 

drive hederlige virksomheter. Medlemskapet skulle 

begrenses til en representant for hver bransje eller 

hvert yrke. De skulle treffes hver uke etter tur på 

hverandres arbeidssteder. Med vekslende møtesteder 

kunne medlemmene lære mest mulig om hverandres 

yrker, fremme vidsyn, øke forståelsen og respekten for 

hverandre. Med utgangspunkt i den opprinnelige 

møteordningen foreslo Paul Harris at den nye 

organisasjonen skulle bære navnet Rotary. 

 

 

 

 

Guvernørens månedsbrev 

oktober 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober er Rotarys måned for 

Yrkesrettet tjeneste, eller som det nå er endret til:  

Økonomi og samfunnsutvikling. 

 

 

 

24. oktober 

World Polio Day 

Det nærmer seg 24. oktober som er 

Verdens Polio dag. Vi utfordrer 

klubbene til å presentere dagen og 

Rotary lokalt.  

«Tenn et lys for END POLIO NOW» 

3-9. oktober 

Rotary Alumni Reconnect Week 

Rotary Alumni er ungdom og andre som har 

deltatt i et eller flere av Rotarys programmer, 

f.eks. RYLA, forskjellige utvekslinger mm.  

Les senere i brevet om Rakkestad Rotaryklubb 

som inviterte tidligere RYLA-deltagere til et 

møte. 

 

 



Frøet til yrkestjeneste og yrkesetikk var samtidig sådd. Yrke er en av Rotarys 5 avenyer og 

var noe av utgangspunktet i 1905. Mange yrker har blitt borte siden den gang og nye 

dukker opp hver dag. Dette bør vi også ta høyde for når vi ser på mangfoldet i yrkes- 

spredningen i klubben og inkludering av nye yrker. 

Tanken er at den enkelte klubb i størst mulig grad skal gjenspeile samfunnet rundt oss 

med yrkesmessig mangfold internt i klubben. Dette vil bidra til å gjøre klubben til en 

interessant arena for medlemmene, hvor meninger og erfaringer kan utveksles. Videre er 

det nyttig at mange yrkesgrupper er representert i klubbene ved planlegging og 

gjennomføring av større prosjekter. Yrkesmessig mangfold gir bred kompetanse!  

Vi har nettopp lagt bak oss en distriktskonferanse med stort fokus på yrke. Jeg håper de 

av dere som deltok fikk nyttig input på det faglige plan i hvordan verden kan utvikle seg 

videre sammen med nye bekjente og gamle venner. Spesielt håper jeg det er tilfellet for 

det gode oppmøtet av Presidenter på årsmøtet som her kunne møte hele sitt kollegium i 

Rotary distriktet. Etter min mening en flott arena for ide utveksling i en sosial setting. Å 

arrangere en Distriktskonferanse krever mye av vertskaps klubben. Med god spredning i 

yrker er det ofte lettere å løse oppgaver som noen har erfaring med.  

Tema på distriktskonferansen var «knapphet på ressurser». Kompetanse i et yrke kan 

være en knapphet. La oss bli gode på å hjelpe ungdommen med kunnskapsoverføring. 

Den kan selvfølgelig gå begge veier med ung teknologi og lang erfaring. Mentoring er et 

nøkkelord her.  

RYLA - Rotary Youth Leadership Award - er et flott tilbud vi har i distriktet. Dette MÅ vi bli 

bedre til å markedsføre. Vi ser hva som har vært mulig å oppnå denne høsten både på 

Oscarsborg og med RYLA-reunion i Rakkestad RK. Det er flotte eksempler til etterfølgelse. 

Rotary Business Network, RBN, er også et flott tilbud til rotarianere og gjester for å utvikle 

nye nettverk. Her er det gode muligheter for å treffe utrolig trivelige folk på tvers av yrker 

og klubber. Se distriktets hjemmeside og Facebook for detaljer. RBN er nå i ferd med å bli 

kopiert av flere distrikter i Norge, men vi har originalen.. 

Jeg gleder meg nå til å starte med klubbesøkene og håper og treffe mange av dere der. 

Rotary hilsen: Hans Christian Kihl 

Guvernør 2260 

2022-2023 

 

 

   

  

 



   

Ungdomsarbeid et viktig fokusområde for Rotary.  RYLA (Rotary Youth Leadership Award) 

er et årlig seminar i ledelse for ungdom. I år ble det arrangert på Oscarsborg Festning ved 

Drøbak i helgen 16.-18. september.  

Formålet er å gi ungdom i aldersgruppen 20-25 et variert program fokusert på diverse 

aspekter av ledelse.  Det er foredrag/presentasjoner av personer med praktisk eller mer 

teoretisk tilnærming til faget ledelse, samt gruppearbeid og diskusjoner.   

Tilbakemeldingene fra de som i år har deltatt har vært udelt positive. Deltagerne har, som 

i tidligere år, kommet tilbake fra seminaret med stjerner i øynene. 

I tillegg til å skryte av det faglige utbyttet forteller tidligere års deltagere om fine 

muligheter for nettverksbygging. 

 

Rakkestad Rotaryklubb har gjort noe med dette 

Klubben arrangerte et seminar for tidligere RYLA-deltagere den 16. – 17. september. 20 

studenter deltok, og klubben hadde skaffet foredragsholdere fra lokalt næringsliv, 

kommunal administrasjon og selvfølgelig egen klubb. Seminaret hadde som målsetting å 

vise studentene, hvorav mange av 

dem hadde flyttet ut av 

kommunen, hvilke muligheter for 

jobb og sosialt liv de kunne få i 

Rakkestad. 

Les gjerne mer om dette i Rotary 

Norden som vil komme med et 

innlegg i løpet av året. 

 

        

 

 

 

    

Deltagere på RYLA 2022 

 



 

Distriktskonferansen 2022 

Årets distriktskonferanse ble avhold på Quality Hotel, Sarpsborg 23. – 25. september. 

Fredag var tiden for Generalforsamling og representanter fra 40 av distriktets 45 klubber 

var til stede. Årsmelding ble godkjent og det gjorde regnskapet som hadde et overskudd 

på 299.943 kroner. Overskuddet ble fordelt som følger: 140.000 til tiltaksfondet, 20.000 

til Convention 2023 (deltagelse i 2022 ble avlyst p.g.a. Covid) og 139.943 til TRF Annual 

Fund. Dagen ble avsluttet med middag og sosial samling sammen med nesten 80 

deltagere. 

 

På lørdag var programmet rettet mot næringslivet med temaet "Knapphet på ressurser". 

Hele konferansen var åpen også for gjester og på lørdag var vi nesten 200 personer. 

Foredragsholdere var Anders Rognlien fra Yara, Håkon Mageli fra Orkla, Tove Ragna 

Reksten fra helsesektoren, Bernt Reitan Jenssen fra Ruter, Abraham Foss fra Avinor. Det 

var en rekke spennende og tankevekkende foredrag! Den faglige delen av dagens 

program ble avsluttet av sykehusprest Maria Lorentzen Spydevold som tok for seg hva 

som kan skje  med oss som menneskere når endringene blir forstore.  

Denne dagen ble avsluttet med festmiddag 

og med fantastisk underholdning og sang av 

Erik-André Hvidsten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DG Hans-Christian, Rådes president Lars-

Erik sammen med Anders Rognlien fra 

Yara og Håkon Mageli fra Orkla. 

 

 

 

DG Hans-Christian, Rådes president Lars-

Erik sammen med Anders Rognlien fra 

Yara og Håkon Mageli fra Orkla. 

 

Rotarymedlem og farmasøyt Tove Ragna 

Reksten, Bergenhus Rotaryklubb stilte opp 

på kort varsel. 

 

 

 

 

 

Tove Ragna Reksten 

  

 



Søndagen var avsatt til presentasjon og orienteing om flere rotaryrelaterte saker. Bl.a. en 

orientering av IPDG D-2290 om neste års Convention i Melbourne, Australia og hva som 

venter oss der.  

Vi ble også orientert av Kolbotn og Hvaler rotaryklubber om hvordan de har lykkes med 

rekruttering i sine  klubber.  

 

Rekruttering er høyt prioritert i alle klubber og litt motivasjon fikk vi fra Jan Ellefsen som i 

2012 begynte å gå og ville endre seg fra tjukkas til kjekkas. Han startet da «Tjukkas 

Gjengen» og har i dag åpnet 372 underavdelinger med til sammen 35.000 medlemmer i 

10 land. 

 

Ungdomsutveksling er et av Rotarys viktige programmer. Ettårsutveksling innebærer ett 

års skolegang på videregående  skole i er av de landene vi utveksler med. Formålet er å 

arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over lande-grensene. Vi 

har i år sendt ut 4 studenter fra vårt distrikt. Søknadsfristen for neste år er 1. november. 

Øivind Bråten (DYEO) fra Nittedal Rotaryklubb og Gro Irene Holt hadde med seg 3 

utvekslingsstudenter fra Spania, Mexico og Frankrike til årets distriktskonferanse. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


