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I denne utgaven 

 Guvernørens visjoner 

 Månedstema 

 Klubbjubileer 

 Convention i Trondheim i 2026? 

 Nytt fra distriktet - Guvernørskifte 

 Distriktskonferansen 2020 

 Klubbenes helsesjekk 

 Ungdomsutvekslingsprogrammer 

Rotarys Månedstemaer 
Hver måned i arbeidsåret er tilegnet et av 
Rotarys fokusområder. For å lære hvilket tema 
hver måned representerer, kan du se i omtale 
på nett. 
Det er fint hvis klubbenes programmer og 
fokus følger månedstemaene, - men det er 
selvsagt ingen plikt. 

 Juli  Valgfritt tema 
 August Medlemskapsmåned 
 September Ungdom, kommunikasjon  

  og opplæring 
 Oktober Fokus på yrker 
 November TRF, prosjekter 
 Desember Rotaryfamilien 
 Januar Arbeid 
 Februar Bygge fred og  

  forebygging av  konflikter 
 Mars Vann og sanitær 
 April  Mor og barns helse 
 MaiUngdomstjeneste 
 Juni Rotary Fellowships 

Klubbjubileer 
Klubbenes Charterdato regnes som fødselsdagen for 
klubben. Vi har mange klubber som har nådd en 
anselig alder. I august er det ingen klubber som har 
Charterdato.  

Det er lett å strø om seg med store ord og luftige planer. For meg er 
det viktig å gjøre visjoner om til håndfaste prosjekter eller gjøremål. 

Jeg nevnte tidlig i løpet mot guvernørrollen at jeg ønsker å gjøre 
Rotary mer synlig i skolen. Rotary har en rekke spennende 
ungdomsprogrammer. Selv om det ble et merkelig år i 2020, der vi ikke 
sender ut studenter for kommende skoleår, - må vi markedsføre våre 
programmer for de aktuelle aldersgruppene og skoletrinnene.  
Ved å så frø og skape interesse blant de yngre vil vi spre kunnskap om 
Rotary, noe som kan gi oss nye medlemmer på sikt. 

Kommunikasjon 
Det høres lett ut, men kan være vanskelig. For å gjøre Rotary kjent i 
våre nærmiljøer mener jeg vi må gjøre oss synlige. Det er viktig å ha en 
oppdatert hjemmeside. Ikke nødvendigvis så mye stoff og nyheter hele 
tiden, men det som står må være riktig. Klubbene må selv vurdere om 
de vil bruke Facebook eller andre sosiale kanaler, - men det er ingen tvil 
om at vi markedsfører hurtigere og til flere gjennom sosiale medier. 

Innad i distriktet og mellom meg og klubbene er det også viktig med 
god kommunikasjon. Jeg har en visjon og en tanke om å skape et 
samhold og samarbeid, - og ønsker veldig gjerne innspill og idéer fra 
dere medlemmer.  

Guvernørens visjoner  

August er måneden for medlemsutvikling.  
Et tema som går igjen år for år, men med en ny vinkling dette året. RI 
President Holger Knaack sa i sin tale på Rotary Assembly i San Diego:  

 Det er ingen feil alder for å være medlem i Rotary 

Med det mener han at vi skal ta vare på de eksisterende medlemmene. 
Mange har hatt Rotary som et fast innslag i sitt liv i flere tiår. Det er på 
ingen måte sikkert at det er riktig å «tvinge» disse klubbene til å få inn 
yngre medlemmer. RI Presidenten sier videre, «la disse klubbene leve 
og skap heller nye klubber, - gjerne med hjelp og støtte fra en 
eksisterende klubb». Nye klubber kan ha andre møteformer, ha møter 
på andre tidspunkter, og kanskje det holder med møter hver 14 dag. 
 

 

 

Distriktet har ressurser som kan rettlede og komme med råd. 
Har du idéer:  Ring meg, eller skriv en mail til meg.    

Distriktet har en komité for medlemsutvikling.  
Det er avsatt penger til klubbutvikling.  
Ta kontakt hvis du brenner for en idé 
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Trondheim tapte kampen om Rotarys verdenskongress i 2026 

NYTT FRA DISTRIKTET 

Vi i søknadskomiteen er nylig informert om at Trondheim dessverre ikke er blant de to byene som går til «finalen».   
Eventuelle reservasjoner som er gjort annulleres herved. 

Vi takker alle som var med å bidra til at vi fikk laget en god søknad som var godt dokumentert og som var med i vurderingene til Rotary 
International helt frem til de måtte velge ut kun 2 kandidater, som ble Krakow i Polen og Manila på Filippinene. Trondheim ble for 
«liten» i innspurten i forhold til bl.a. congress-kapasitet og dokumenterte hotellovernattinger, men det betyr ikke at Trondheim ikke kan 
søke om en slik stor kongress i regi av Rotary ved en senere anledning. 
 
God sommer ! 

Mvh 
HOC Organizing Committee 
Anne Hovd 
Leder 

Øvrige komitemedlemmer: Tore Slettahjell - Heimdal RK, Kjetil Utne, Tore Krogstad, Randi Bakken,  
Sissel Slettum Bjerke - Trondhjem RK, Torstein Holm - Charlottenlund RK, Tore A. Torp - Nidarvoll RK,  
Birger Elvestad - Trondheim Internationale RK 

Klubbenes Helsesjekk 
RI Presidenten har oppfordret oss til å si noe om hvordan 
vi trives i klubbene og hvordan vi ser på Rotary som 
organisasjon.  

Jeg er klar over at distriktet har gjennomført slike 
undersøkelser tidligere, uten at det har blitt en helhet og 
dokumentert status. Av distriktets 1100 medlemmer er 
det 170 som har svart hittil. Jeg håper du tar fram 
telefonen, skanner QR-koden, og svarer på noen 
spørsmål.   

Resultatene vil jeg ta med meg,  
klubb for klubb og som  
generelle kommentarer i  
distriktets ledelse.  
Husk: alt er anonymt, ingen  
kan spore hvem som har deltatt. 

Takk skal du ha!  

Distriktskonferansen 2020 

Avtroppende guvernørpar på sidene:  
Gunn Heidi og Ole Jørgen Kjellmark 
Påtroppende guvernørpar i midten:  
Sissel og Terje Gaarden 
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Rotarys ungdomsutvekslingsprogrammer -  
Rotary Youth Exchange program (RYEP) 
 
 
Long Term 
 
Ett års ungdomsutveksling (Long Term) innebærer ett år på videregående skole i et annet Rotary-
distrikt som vi utveksler med. Klubben i distriktet som sender ut en ungdom tar imot en ungdom for ett 
skoleår. Formål med utvekslingen er å arbeide for fred og forståelse gjennom vennskap over 
landegrensene. 
 
Hvem kan søke? 

 Du må være mellom 18-16 år (ikke fylt 18 år ved utreise) 
 Avsluttet Vg2 eller Vg2 på videregående skole (stud.spes. eller yrkesfag) 
 Være sosial og utadvendt 
 Bli godtatt av en Rotaryklubb 

etter søknad 
 
Krav til søker:  

 Være motivert for å lære om 
kulturen i vertslandet 

 Være innstilt på å lære seg 
språket i vertslandet 

 Delta i undervisning- og 
skoleaktiviteter  

 
Søknadsfrist med ferdigstilt digitalt 
søknadsskjema er  
1. november året før utreise. 
 
 
 
 
Mere informasjon og søknadsskjema finnes i linken: 
http://rotary.no/no/ettarsutveksling#.XufIIUUzbIU 
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Short Term 
 
Short Terms Exchange program (sommerleire/camps ) er en del av Rotarys 

ungdomsutvekslingprogrammer. Sommerleirene er et 
tilbud til ungdom i alderen 15-25 år og varigheten på en 
camps kan være fra ca 10 dager til 21. dager. Mest 
vanlig er 14 dager. De fleste sommerleirene er i 
skoleferier. De fleste land i Europa arrangerer årlig 
summercamper i tillegg til USA, Taiwan, og noen flere 
land. Til sammen ca 100 årlige sommerleire/camps. 
 
En Rotaryklubb kan sende ut flere ungdommer og det er 
ingen kostnader for utsendende klubb. Klubben må kun 

signere på søknadsskjema for deltakere. 
 
Det er et svært populært tiltak så her gjelder «først til mølla-prinsippet». Det anbefales å ha ferdigstilt 
en søknad i god tid og helst innen januar det året ungdommen ønsker å reise ut. 
 
Mere informasjon om søknad, kontaktinfo og eksempler på camps finnes i linken: 
http://rotary.no/no/internasjonale-sommerleirer-2020#.XufRJEUzbIU 
 
 
Georgiastipendet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rotarianerne i Staten Georgia, USA har etablert et program som hvert år innvilger ettårige stipend til 
studenter mellom 18 og 24 år, for å studere ved college og universitet i staten Georgia USA. 
Programmet er et ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred. Ca 90 studenter 
fra store deler av verden får hvert år denne verdifulle mulighet i et internasjonalt studentmiljø. 
  
Et "scholarship" dekker alle skolekostnader for ett år, herunder studieutgifter, bøker, samt 
studentbolig og mat på studiestedet. Kandidatene dekker selv reise frem og tilbake til USA, 
lommepenger og forsikringer. 
 
Mere informasjon om Georgiastipendiet og kontaktperson for stipendiet finnes 
http://rotary.no/no/georgiastipendet#.Xufcl0UzbIU og på http://grsp.org/ 
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Fredsstudiet 
 
Rotary centers for international studies der studentene skal studere konfliktløsning, fredsforskning og 
internasjonale relasjoner. Mange av de som har gjennomført et slikt studie har i ettertid fått gode 
jobber grunnet dette studiet. 
 

• Ca. 130 ungdommer fra hele verden får hvert år muligheten til å søke og studere ved 7 ulike 
universitet  

• Mastergradsstudiet er fullfinansiert av Rotary. 
• Må ha en bachelor i «bunnen» (uansett fagretning) 
• Universitetsstedene for Rotarys 

fredsstudiet er i North Carolina 
(USA), Bangkok (Thailand), 
Tokyo (Japan), Brisbane 
(Australia), Bradford (England) 
og Uppsala (Sverige). 

  
  
 
 
 
 
 
Mere informasjon og søknadskjema 
https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships 
 
 
RYLA 
 
Rotary Youth Ledership Award (RYLA) er Rotarys Ledelsesseminar for Ungdom. Målsettingen med 
RYLA-seminaret er å gi ungdom faglig og praktisk innblikk i viktige områder for ledelse innen 
næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning.  
 
RYLA-seminaret er for deltakerne også et naturlig første innblikk i hva Rotary står for. En fortsettelse i 
Rotary burde være ganske naturlig for en RYLA-deltaker. Klubbene bør ha dette i tankene ved 
utvelgelse av sine kandidater.  
Etter seminaret bør vertsklubben invitere den  
eller de ungdommene som klubben har sponset,  
til å holde et foredrag om sine opplevelser.  
Deretter bør det legges opp til at vedkommende  
blir invitert til ytterligere kontakt med Rotary.  
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I vårt Rotarydistrikt - distrikt 2275 – arrangeres det seminarer både i Trøndelag og i Nord-Norge. 
Ytterligere informasjon om RYLA kan du få ved å henvendelse direkte til Stjørdal Rotaryklubb eller 
Bodø Sentrum Rotaryklubb som er arrangører for RYLA. Informasjon er også tilgjengelig på 
www.rotary.no og   http://rotary.no/no/ryla#.Xo4PIMgzbIV 
Informasjonsmateriell 

 
Kontakt distriktsansvarlig for ungdomsutvekslingen dersom plakater ønskes til å 
henge opp på skoler og andre steder hvor ungdommer samles. Brosjyremateriell 
for Georgiastipendet og annen enkel informasjon om 
ungdomsutvekslingprogrammene kan også skaffes.  
Rotary Norge har en flott brosjyre om ungdomsprogrammene som kan bestilles. 
De finnes på Rotary sin hjemmeside 
http://rotary.no/no/publikasjoner#.XufaukUzbIU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kontaktinformasjon om ungdomsutvekslingsprogrammer i distrikt 2275: 
 

DISTRIKT 2275: NORDMØRE, TRØNDELAG, NORDLAND, TROMS, FINNMARK, SVALBARD 
 
Ellen R.O. Strand 
Høgliflata 14 
8027 bodø 
Mobil: +47 917 83 883 
dyeo.d2275@rotary.no 
ellen.rs@online.no 
 

 


