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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 mai er det seks klubber som har 
Charterdato. Vi gratulerer. 

• Finnsnes RK  04.05.68 
• Røros RK   15.05.57 
• Mo i Rana RK  21.05.52 
• Fauske RK  26.05.69 
• Bodø RK   27.05.46 
• Bjugn RK   27.05.88 

Gjennom de fem avenyene, eller tjenestegrenene, 
søker vi å realisere Rotarys formål og verdigrunnlag: 

• Klubbtjenesten bidrar til en effektiv organisasjon, basert på 
kameratskap og medlemmenes samlede innsats for å virkeliggjøre 
Rotarys mål  

• Yrkestjenesten stiller høye etiske krav til oss selv, viser respekt og 
forståelse for alt nyttig arbeid  

• Samfunnstjenesten søker å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt 
privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere  

• Internasjonal tjeneste arbeider for internasjonal forståelse, samhold 
og fred gjennom vennskap over landegrenser, og mellom mennesker 
fra alle yrker  

• Ungdomstjenesten arbeider for utvikling av ungdom og voksne til 
morgendagens ledere, gjennom aktiviteter som ungdomsutveksling, 
sommerleire, RYLA, Rotaract (18-30+ år) og Interact (12-18 år) m.m. 

Vi har vært gjennom en periode med lav aktivitet når det gjelder 
ungdomsprogrammene. Jeg vil like vel oppfordre klubbene til å 
planlegge for skoleåret 2022 – 2023. Kandidatene som kan reise på 
LONG-TERM utveksling er der, vi må bare finne dem.  

Jeg vil også oppmuntre klubbene til å planlegge 
SOMMERCAMPS i sine områder. Ungdommer kommer 
fra mange land for felles opplevelser og samling av gode 
minner. Sommerleirer er godt egnet for samarbeid 
mellom klubbene.  

 

 

MÅNEDSTEMA: UNGDOMSTJENESTEN 

 
I denne utgaven 
 

• Ungdomstjenesten 

• Månedstemaer 

• Klubbjubileer 

 

• Smeltedigel #5 

• Lederegenskaper 

• ROTARY-QUIZ KAMPANJE 

Dere kan ennå melde dere på 
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Det primære målet for Rotary Youth Exchange er å gi unge 

mennesker muligheter til å oppleve en kulturutveksling og å 

utvikle seg som ledere som fremmer fred og rettferdighet 

rundt om i verden. For å oppnå dette må alle som er 

involvert i en utveksling - inkludert studenter og frivillige - 

være åpensinnede, tolerante og støtte hverandre.

TAKE ACTION: Get involved, Join Rotary

 

http://www.d2275.rotary.no/
https://rotary.no/no/publikasjoner#.YG7RGc9xc-V
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NETTMØTE FOR ALLE  

https://meet.google.com/isy-cfjx-fpr 

Denne gangen vil vi ta for oss Actiongruppa 
og deres arbeid.  Gruppa ble presentert på 
PETS, men i dette møtet skal vi se nærmere 
på det som er gjort så langt. Noen konkrete 

verktøy vil være på plass. 

• Medlemsutvikling 
• Verktøykasse 
• Idébank 
• Synlighetsartikler 
• ROTARY-QUIZ 

SMELTEDIGEL 5 – 26.mai kl 19 

Vær troverdig 
"Vi følger ikke folk så lenge vi ikke tror de er troverdige, sier Barry Z. Posner, 
medforfatter av The Leadership Challange. Det betyr å være avhengig. "Når 
du sier til meg at du skal møte opp til Fundraiser grillparty klokken ett, kan 
jeg stole på det?  Hvis jeg kan ikke stole på det, kan jeg ikke være avhengig 
av deg." 

Deleger 
"Bruk talentene og bakgrunnen til medlemmene når du former komiteene. 
Vanligvis er den uoffisielle lederen den som har erfaring i programmet eller 
prosjektet", sier Knut Johnsen, en tidligere guvernør i District 7210 i New 
York. 

Velg teamet ditt 
Inkluder både nye og mer erfarne medlemmer. Mangfold fremmer nye ideer 
og skaper tilnærminger i komiteene. Unngå antagelser (og i noen tilfeller 
urettferdig omdømme) om andre klubbmedlemmer. 

Finn en mentor 
"Enhver Rotarianer bør ha en mentor, sier Michel Jazzar, en tidligere 
guvernør i distrikt 2452. Han var heldig, sier han, med å ha tidligere Rotary 
International President Jonathan Majiyagbe som sin mentor. 

Vær en mentor 
Hold loopen med konstruktiv energi, ved å oppmuntre neste generasjon 
ledere. Bli en partner og en mentor. 

Lag en positiv «vibe» 
"Skap høy motivasjon i teamet ved å gjøre godt," sier Jazzar.  
Å lede er lettere i en oppegående og motivert organisasjon. 

Vis annerkjennelse 
Anerkjenn andres anstrengelser med et møte – over en kopp kaffe, eller en 
takknemlig e-post. Selv små gester betaler seg, sier Nabayiinda Were. 

 

 

Når verden våkner til liv igjen etter 
pandemien, er jeg sikker på at vi pakker 
koffertene og drar til nære og fjerne mål. 
 
Jeg anbefaler dere å bruke APP’en  
Rotary Club Locator.  
Der kan du søke opp  
klubber i nærheten av 
der du er. Du får klubbnavn 
adresse og møtetid. 
 
Besøk i andre klubber er populært for de 
du besøker, og du får med deg inntrykk og 
idéer tilbake. 

 
 

Brush up dine ferdigheter 
Skill deg ut ved å være en tilhenger  

- av råd fra ekspertene 
 

NØKKELORD FOR LEDERE 

CLUB LOCATOR 

http://www.d2275.rotary.no/
https://meet.google.com/isy-cfjx-fpr
https://meet.google.com/ozb-ndsp-rxi
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Som et verktøy til 
klubbene i distrikt 
2275, gir vi tilbud om 
en nye runde ROTARY 
QUIZ. 

En tilsvarende aksjon 
ble kjørt i 2017. 

Hensikten er å vise 
fram hva Rotary er.  
Bli synlig i 
lokalsamfunnet.  
Trekk opp en rollup, 
del ut informasjon om 
Rotary og inviter folk 
til en uhøytidelig QUIZ. 
 
Det blir trukket tre 
vinnere blant de som 
har svart, - fra hele 
distriktet. 

• El-Sparkesykkel 
• To reflekssekker 

 

Klubbene som deltar, 
får alt materiell fra 
distriktet. Det DERE må 
stille med er - 

• Engasjement 
• Et sted å stå 
• Gjennomføre QUIZ 
• Rapportere 
• Videresende  

materiell 

Klubben får T-skjorter 
for å være synlige 
Rotarianere. 
 

ROTARY-QUIZ 2021 

IKKE FOR SENT! 

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

