
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUVERNØRENS HILSEN TIL MEDLEMMENE 

Kjære rotaryvenner! 

 September er måneden med temaet «Basic Education 
and Literacy Month» i Rotary. 

Denne måneden er med andre ord viet til å fremheve 
lese- og skriveferdighet verden over.  

I dette ligger kampen mot analfabetisme og manglende 
grunnopplæring sentralt.  

Vi tenker kanskje at dette ikke skjer her i Norge. Men vi 
har også mange som behøver hjelp til å forstå dagens 
digitale språk og ferdigheter. Jeg tror det er viktig at vi 
har en tanke på dette når vi vurderer lokale prosjekter. 

 Sett i perspektiv av Rotary sine syv fokusområder for 
humanitær hjelp er dette et viktig grunnlag for utvikling.  

Antallet personer over 15 år som ikke kan skrive er i dag over 750 millioner basert på 
UNESCO-tall. 

Skolegang for barn og voksenopplæring er de viktigste tiltakene mot analfabetisme. 

  

 

 

 

Guvernørens månedsbrev 
september 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

September er Rotarys  
Grunnleggende utdanning og leseferdighetsmåned 

 

 



 
 

 

  

Guvernøren har travle dager på jordet om dagen. Innhøstingen har gått bra, og det 
forberedes nå for å få nytt korn i bakken. Uttrykket «som en sår skal en høste» kan brukes i 
mange sammenhenger. Jeg håper dere alle kan være til inspirasjon i å lage gode «såbedd» i 
klubbene, uavhengig av hva vi ønsker å høste.  Å legge til rette for læring og utvikling for den 
enkelt og samfunnet er noe vi alle bør tilstrebe i god Rotary ånd. 

Det forventes en spennende og lærerik høst for min del, og jeg ser frem til å møte mange 
positive, engasjerte og aktive rotarianere i distriktet. 

Det nærmer seg også distriktskonferansen på Quality Hotel, Sarpsborg. Denne arrangeres i 
perioden 23. – 25. september med temaet «Knapphet på ressurser», og vi ser frem til 
hyggelige og lærerike dager i flotte omgivelser.  

Vi har i år åpnet lørdagens program for de som ikke er medlemmer, ennå. Vi tror dette er en 
flott anledning for klubbene til å ta med seg strategiske og fremtidige ressurspersoner på en 
flott Rotary dag. (Deltagere må meldes på med dagpakke lørdag, 990 kr,- inkl. lunsj. Frist for 
påmelding er 15. september. Se distriktets hjemmeside.) 

Så langt er vi oppe i nesten 200 deltakere.   

Om du fortsatt ikke har meldt deg på; gjør det nå! Jeg ønsker min egen klubb, Råde RK, lykke 
til med arrangementet – og alle rotarianere VELKOMMEN TIL DISTRIKTSKONFERANSEN 2022 
i Sarpsborg disse dagene! 

Ha en flott september måned! 

 

Hans Christian Kihl, Distriktsguvernør 

 



 
 

 
  

 

Distriktsguvernørens første offisielle klubbesøk i år 
gikk til Årnes Rotaryklubb. 

«Distriktsguvernør Hans Christian Kihl inspirerte vår klubb i 
går. Han har stor tro på en ny giv for Rotary! Han presenterte 
et spennende og interessant program for årets 
Distriktkonferanse med temaet «Knapphet på ressurser». 
Programmet med topp foredragsholdere vil interessere 
mange! 

Møtet hos klubbens president Elsa var meget hyggelig med 
deilig servering.  

Loddsalget med flotte gevinster ga kr 4000 til PolioPluss: dvs 
kr 2000 fra oss og kr 2000 fra Bill Gates » 

Karin Valen-Sendstad Årnes Rotary Klubb 

Guvernørens møteplan 

Distriktsguvernøren vil benytte rotaryåret til å besøke alle klubbene i distriktet. I september 
vil fokus ligge på planlegging og gjennomføring av distriktskonferansen, men fra oktober og 
videre vil klubbene få besøk. Gå inn på distriktets hjemmeside under 
DISTRIKTSGUVERNØREN/MØTEPLAN og se når din klubb får besøk. Gi beskjed om dette ikke 
passer. 

Hvaler Rotaryklubb fulgte opp august månedens tema og tok opp tre nye 
medlemmer. Bravo! 

Hvaler Rotaryklubb 
11. august kl. 21:06  ·  
Vi hadde en særdeles hyggelig tirsdagskveld med rekefest i sjøbua Svanen i Bølingshavn. 26 
stykker var tilstede da vi tok opp tre flotte kvinner som nye medlemmer. Torild Sørensen, 
Nina Marie Høkeli og Hilde Gunn Avløyp finner raskt sin plass i vårt gode klubbfellesskap. 
Deres inntreden betydde også at vi satte ny medlemsrekord. Nå er vi 29 stykker, og for 
første gang er vi flere kvinner enn menn,15/14. (Da vi startet opp i 1997 var vi 7/22.)  
Distriktsguvernør Hans Christian Kihl med fru Jane (Råde RK) var gjest under møtet og kom 
med invitasjon og oppfordring til å delta på årets spennende distriktskonferanse. Og 
assisterende guvernør Jon Ottar Ellefsen (Borge RK) var også hyggelig med på festen. 
Festkomiteen leverte som alltid, og nå er vi klare for høstens ukentlige møter. 
 
 
 
  

 



 
 

 
Et glimt fra et møte 

 
 Våler Rotary gjennomførte i dag det første møte i det nye 
Rotary året 2022-2023. 

Fremmøte var meget bra. 

Erik hadde fyrt opp grillen og det ble grillet pølser. 

Klubbkomiteen sto for kaffe serveringen. 

Hovedprogrammet på dette møte var programmet for 
høsten. 

Neste møte 30.08 blir Boplass Merking. 

 

 

Det er godt å få en fin start på det nye Rotaryåret. Jeg setter stor pris på innlegg fra 
klubbene. Fint å se at aktiviteten er stor. .  

31. august mottok vi en e-post fra RI president Jeniffer Jones: A look at the year ahead. Den 
inneholder mange momenter som vi bør ha i minne når vi går inn i et nytt rotaryår. Den 
inneholder mye som er verdt å ta med seg videre. 
 

Her kommer en anmodning fra Fredriksten Rotaryklubb som inviterer flere klubber i 
distriktet til å delta i et prosjekt i Kenya: 

«Hjelp til selvhjelp» – Rotaryprosjekt i Malakisi, Kenya 

Fredriksten Rotaryklubb 
samarbeider med Fredriksten 
Inner Wheel (IW) klubb og et 
medlem av denne klubben - 
Safia Abdi Haase om et felles 
prosjekt i Malakisi, vest i 
Kenya ikke langt fra grensen til 
Uganda. Dette er et fattig 
område.  

Fredriksten IW er sammen 
med Inner Wheel District 31 
fadder for Safia IW Club i 
Malakisi i Kenya. Safia Abdi 
Haase har gjennom familien sin der god kontakt til dette området i Kenya.  



 
 

Det er allerede igangsatt et prosjekt i regi av Safia IW Club, Malakisi.  Prosjektet AMKA 
MAMA («Wake up Mother») har vært en rettesnor for arbeidet, og Rotaryprosjektet skal 
bidra til et betydelig løft av dette prosjektet. 

Planen er å etablere en systue med 4 manuelle symaskiner og utstyr for å designe, lage 
mønster, klippe og sy kjoler, skoleuniformer og annet som det er behov for på det lokale 
markedet. Parallelt med systua innredes et lokale, hvor de voksne kvinnene som er medlem 
av Safia IW Club får opplæring i å lese, skrive og regne.  

For å sette medlemmene i Safia IW i Malakisi i stand til å gjennomføre prosjektet, er det 
plukket ut et team etter modell av Vocational Training Team (VTT) som følger: 

• Safia Abdi Haase, Halden – koordinator og VTT leder 

• Sulekha Farah Awed (Selvstendig næringsdrivende og klesdesigner i eget firma Awed 
Som Skreddery, Oslo) – opplæring i design og mønster mm. 

• Elisabeth Stokkebæk, Rakkestad – opplæringen innen søm og produksjon 

Prosjektet har en varighet på ett år. Gitt tilfredsstillende finansiering starter prosjektet 1. 
januar med at det engasjeres en lokal prosjektleder med ansvar for forberedelser, innkjøp av 
utstyr og tilrettelegging for å motta VTT gruppen i april. Etter et år forventes prosjektet å 
være selvfinansierende og dermed bærekraftig. 

Budsjetterte utgifter: 

Utstyr    Kr. 23.000 

Prosjektleder og drift  Kr. 24.000 

Reise og opphold for VTT Kr. 53.000 

Sum    Kr.100.000 

 

Prosjektet er tenkt finansiert gjennom Distriktets Tiltaksfond, District Grants, Fredriksten 
Rotaryklubb og andre klubber i distriktet som kan være interessert i prosjektet. Vi inviterer 
flere klubber til å delta. Ta kontakt med klubbpresident Jon Ola Brevig i Fredriksten 
Rotaryklubb jbrevig@online.no eller telefon 90643429. 

 

 



 
 

UNGDOMSUTVEKSLING 

Det nærmer søknadsfrist for «ett-års ungdomsutveksling». Fristen er 1. november året før 
utreise. 

Å ha en utvekslingstudent  i klubben i ett år kan gi klubben masse positive erfaringer og 
opplevelser. Klubben sender en student ut og tar i mot en fra det landet det utveksles med. 
Klubben må stille med vertsfamilier. 

Hvem kan søke?: 
• Ungdom i alderen 16 – 18 år 
• Må ha avsluttet 1. eller 2. klasse i videregårende skole. 
• Være motivert 
• All ungdom som anbefales av en rotaryklubb – også barn av rotarianere 

 
Øivind Bråten, District Youth Exchange Officer (DYEO), kan svare på spørsmål 
(oivind.n.braten@dnv.com).  
 
 
NYTT ROTARYÅR 
Et nytt rotaryår betyr også et nytt distriktsråd. Det er nye medlemmer som skal samarbeide 
om viktige saker i året som kommer. Det første møtet ble gjennomført hos guvernøren på 
Kihl gård i Råde. Møtet hadde et viktig formål: Bli kjent! 

FØRSTE DISTRIKTSRÅDSMØTE "PÅ FLYET TIL MELBOURNE" 

Distriktsguvernør Hans Christian Kihl inviterte distriktsorganisasjonen til første 
distriktsrådsmøte til en «flytur» på Kihl gård fredag 26. august. En «flytur» til RI Convention i 
Melbourne (Australia) som starter 27. mai 2023. Med andre ord en ekstra laaaang flytur. 

 

Flybesetningen bestod av DG Hans Christian som kaptein, PDG Jutta Bachmann som 
annenpilot (sekretær for D 2260), flyvertinnene Marit Liv Solbjørg (DGN) og Jane Myrås Kihl, 
flyvert PDG Johan Østby og bakkemannskap PDG Ine Barlie. Alle møtedeltagerne fikk sitt 
boardingkort ved ankomst til VIP loungen til Rotary Air 2260. Flyvertinnen og flyverten 



 
 

gjennomgikk sikkerhetsrutinene med stø hånd. Alle satt på business class og fikk servert god 
mat og drikke på porselensservice. Kaptein Hans Christian styrte flyet (les møtet) med stor ro 
og sikker hånd. En god porsjon lun humor blandet med tydelige ønsker for hvilken retning og 
arbeidsdeling og ansvar ga kapteinen uttrykk for. Dette møtet og treffet var godt 
gjennomtenkt for at organisasjonen skal bli kjent med hverandre og og danne et godt team. 
Neste distriktsrådsmøte i oktober blir på nettet, og da var det utrolig viktig og godt å treffes 
fysisk denne første gangen. 

Det var litt underholdning ombord til applaus fra møtedeltagerne. Flyturen gikk meget bra 
og vi landet på tid. Alle deltagerne var godt fornøyde med serveringen og møtet og dro 
fornøyde hjem. 

Sosiale happeninger er med på å skape gode og trygge miljøer, og ledelsen er opptatt av at 
Rotary også skal være gøy. 

 

 

  

  

 

 


