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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 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 mars er det fem klubber som har 
Charterdato. Vi gratulerer. 

• Frei RK     06.03.87 
• Narvik RK  07.03.49 
• Lade RK   13.03.53 
• Charlottenlund RK  29.03.74 
• Orkdal RK  29.03.68 

 

«Når du som Rotarianer er med å bore etter rent vann, - da er du en 
fredsbygger», - sa jeg i forrige månedsbrev. Jeg takker alle rotarianere i 
distrikt 2275 for alle gode bidrag til The Rotary Foundation. Dere er 
grunnlaget for at vi kan delta i små og store prosjekter. Flere klubber er 
med i prosjekter som går på VANN og SANITÆR, som initiativtakere eller 
som partnere i andres prosjekter. 

«Når folk har tilgang til rent vann og sanitæranlegg, reduseres antall 
vannbårne sykdommer, barn blir sunnere og går oftere på skolen. 
Mødre kan bruke mindre tid på å bære vann og mer tid på å hjelpe 
familiene sine.» 

Jeg vil oppfordre klubbene til å tenke på nye 
prosjekter, og spesielt prosjekter som går på 
vann og sanitær. Bruk www.rotary.org som 
inspirasjon og kunnskapskilde.  
Distriktets TRF-komité vet mye om hvordan det 
skal søkes om støtte, og hvilke muligheter som 
finnes. 

«Prosjekter er limet i klubben» - var det en som sa til meg. Klubben får 
kunnskap og man føler samholdet og engasjementet. Gjennom Global 
Grant-prosjekter opprettes kontakt mellom klubber og mennesker fra 
forskjellige kontinenter. Vennskap knyttes og erfaringer utveksles.  

Lykke til med ditt vannprosjekt! 

 

 

MÅNEDENS TEMA ER VANN OG SANITÆR I denne utgaven 
• Vann og sanitær 

• Månedstemaer 

• Klubbjubileer 

• Smeltedigel – Rotary funQuiz  

• Klubbutvikling og 

medlemsantall: 

Aksjonsgruppe som trenger 

hjelp fra deg 

• Noen viktige datoer 
Vann funnet, - en milestein i prosjektet er nådd. 
Vann til skole i ESWATINI – Siteki (Tidligere Swaziland) 
(Larvik RK/D2290/D2275 og Malkernes Valley RC) 
Total ramme på USD 52849 

http://www.d2275.rotary.no/
http://www.rotary.org/
https://www.youtube.com/watch?v=pt4cC1KDfD4&feature=emb_logo
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En uhøytidelig RotaryQuiz med mer eller 
mindre relevante spørsmål om Rotary, 
distriktet og guvernøren. 

Du blir med ved å logge deg på: 
https://meet.google.com/ozb-ndsp-rxi 

Du kan svare på spørsmålene ved å laste 
ned appen KAHOOT PÅ NORSK på 
telefonen. PIN-kode til spillet blir opplyst i 
nettmøtet.  Lykke til 😊😊 

SMELTEDIGEL 3 – 24.mars kl 19 

Det er et av guvernørens privilegier å se på utviklingen av Rotary i sitt 
distrikt. Hvordan står det til med klubbene, - hvordan er utviklingen? 
I mine møter med klubbene ser jeg at utfordringene er de samme, - høy 
gjennomsnittsalder og vanskelig å få inn nye medlemmer. Vi har sett 
utviklingen lenge, nå er tiden inne for å brette opp ermene. 

VI MÅ BLI FLERE! 
Medlemsantallet i hvert distrikt styrer om distriktene blir delt eller 
sammenslått. Blir det for få medlemmer blir distriktet sammenslått med 
et annet, eller man bygger opp grensene mellom distriktene på nytt. 
Distrikt 2275 har mottatt et forhåndsvarsel fra Rotary International;  

«vi må nå et medlemstall på 1100 innen 1.juli 2022.» 

DISTRIKTET HAR SATT I GANG TILTAK, OG TRENGER HJELP 
En forsterket aksjonsgruppe, med medlemmer fra Medlemsutvikling og 
PR/IT + flere ildsjeler har hatt ukentlige møter. Gruppa vil ferdigstille 
utkast til en plan som kan presenteres på PETS den 24.april 2021. 
Stikkord fra det som vil bli vist: 

• Mål for arbeidet 
• Actionplan – hovedpunkter 
• Tidslinje med milepæler 
• Idébank og andre oppslagsverk for klubbene 
• Kortformat «Hvordan starte nye klubber?» 
• En ny SELGENDE web-side som kan brukes når vi vil vise hva 

Rotary er, til mulige nye medlemmer 
• Oppgradert informasjonsmateriell 

Det skal være gøy å få inn nye medlemmer. Tenk på det fantastiske 
nettverket Rotary er, - hvilke muligheter som ligger i medlemskapet.  
Inviter unge, yrkesaktive – skap arenaer der de kan lære lederskap.  
Still som mentorer, - ta i bruk all den kunnskap og erfaring som ligger i 
klubben din.  
      Jeg er sikker på vi lykkes – dette skal vi klare – sammen. ���� 
 

 

Noen viktige datoer framover 

Rotaryhjulet dreier, og DGE Thor Bertil 
Granum er i full gang med organisering 
og planlegging av sitt arbeidsår.  
Noen datoer vi kan merke oss: 

• PETS – går digitalt 24.04.21 kl 10-12 
• Distriktskonferansen på  

Stiklestad:   1.-3.10.21 

 

Har DU tanker, idéer rundt 
temaet medlemsutvikling? 

Har DU lyst å påvirke dette 
viktige arbeidet? 

God å skrive, lage WEB-sider, 
ta bilder eller lage videoer?  

Bli med i aksjonsgruppa! 

Ta kontakt med: 

Tore Jørgen Slettahjell:  Mobil: 920 83 500 
Epost: tore.slettahjell@gmail.com 

EN NY FANTASTISK MULIGHET 

KLUBBUTVIKLING OG MEDLEMSANTALL KLUBBUTVIKLING OG MEDLEMSANTALL 

Fra End Polio Now-dagen – på Nordre i Trondheim 

EN NY FANTASTISK MULIGHET 

http://www.d2275.rotary.no/
https://meet.google.com/ozb-ndsp-rxi
https://meet.google.com/ozb-ndsp-rxi
mailto:tore.slettahjell@gmail.com

