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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, kom 

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

  forebygge konflikter 
• Mars  Vann og sanitær 
• April   Mor og barns helse 
• Mai  Ungdomstjeneste 
• Juni  Rotary Fellowships 

Klubbjubileer 
Klubbenes Charterdato regnes som fødselsdagen for 
klubben. I desember er det seks klubber som har 
Charterdato. Vi gratulerer. 

• Levanger    02.01.54 
• Melhus      05.01.84 
• Sortland   10.01.52 
• Tromsø Øst  16.01.80 
• Trondhjem       25.01.26 
• Nidarvoll   31.01.86 

  

Ved inngangen av et nytt er det mange tanker som farer forbi. Året vi nettopp la 
bak oss gav oss utfordringer vi knapt hadde tenkt på før. Alle på Norgesferie, 
besøksforbud og restriksjoner i mange næringer. Pandemien har gjort noe med oss, 
på godt og vondt. Det gode er at vi har sett historiens største forskningskappløp 
med utvikling av nye vaksiner. På den vonde siden ser vi mange som er blitt mer 
ensomme, en rekke mennesker har mistet jobben eller er permittert.  
 
Mitt håp er at nye vaksiner vil hjelpe, - ikke bare i vår rike del av verden, men for 
alle. Jeg vet Rotary vil bruke sin erfaring og av sine fond for å hjelpe  
der det trengs. Januar er arbeidsmåned, vi må alle ta del i dugnaden. 
- som barnebarna mine sier; «det blir bra til slutt» 

 

Nyttårstanker 

• Nyttårstanker 

• Månedstema 

• Klubbjubileer 

• Det viktigste i klubbarbeidet 

«Spennende foredragsholdere» 

• Actiongruppe medlemsutvikling 

• Guvernørens klubbesøk 

95 år 

Ønskeliste 

• Mange klemmer 

• På butikken uten 

munnbind 

• Fortsette klubbesøkene 

• Et sterkt Distrikt 2275 

• Mange nye Rotarianere 

• Ungdomsutveksling 

som normalt 

I dette månedsbrevet 

http://www.d2275.rotary.no/
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14.desember  

Spennende foredrag og gode foredragsholdere 

Nytt om Medlemsutvikling - Actionplan  

 
 
 
 
 
 
 

Guvernørens klubbesøk 
Jeg har lovet å komme med en ny og oppdatert 
kalender når det gjelder klubbesøk. Jeg er lei 
meg for å måtte sette dette på vent, - 
situasjonen er uforutsigbar.  

Jeg vil ta kontakt med klubbene i tur og orden, - 
og håper jeg lykkes med å komme til alle. 

Ring meg gjerne hvis dere ønsker en prat, - om 
klubbesøk eller hva som helst.  

Interessert? 
Ta kontakt med Tore Jørgen Slettahjell. 

tore.slettahjell@gmail.com 

http://www.d2275.rotary.no/

