
   Månedsbrev  

 Mars 2014 

 Tema: 
Et spørsmål som er gull verdt ! 

”Hva er det for et emblem, du har på jakkeslaget?” --- Det er gull 
verdt, når du blir stillet nettopp det spørsmål! For du står overfor et 
potentielt nytt medlem, og det er NÅ, det gjelder å pirre 
nysgjerrigheten så mye at vedkommende tar neste skritt og takker 
ja til et besøk i klubben.  

Nysgjerrighet økes i første omgang ikke av en lang beretning om 
Rotary s mange fortreffeligheter, - dem er der mange av og de skal 
selvfølgelig fortelles, – men ikke som introduksjon. Du kan øve deg 
på ”The Elevator Speech” – den korte presise utgave av ”Hva er 
Rotary?” som du kan rekke å fremføre på kort tid, - som når en 
person kom inn i heisen, så merket  og spurte deg om dette. Du står 
heisen og har nettopp trykket fra fjerde til første, og vedkommende 
er på vei videre, når dere stopper i første etasje. Det er nå det 
gjelder og ”svaret i heisen” skal være klart og kort. Finn din egen 
versjon, så er du parat neste gang du blir spurt. 

Til inspirasjon for deg, lyder min versjon: ”Mitt emblem? Det er 
Rotary s logo. Rotary er en International organisasjon, som tilbyr 
faglig og sosialt nettverk. Rotary yter dessuten en stor humanitær 
innsats.” Så jeg fortsetter gjerne med: ”Her er mitt kort og jeg vil 
gjerne fortelle deg mer, for Rotary er sikkert også noe for deg.” Så 
har dere nådd første etasje og du kan være heldig dersom du har 
fått den andres visittkort,  – hvilket signaliserer at vedkommende 
gjerne vil høre mer, – ellers hadde han/hun ikke gitt deg sitt kort! 
Ditt neste trekk er å følge opp med ny kontakt.  

Med vennlig hilsen Elisabet  

RUNDT OM I ROTARY 
Mars er Rotary måneden for 
Leseferdighet 
Marker vellykkede leseferdighets 
prosjekter i ditt distrikt eller økende 
bevissthet om områdets leseferdighets 
behov.  Flere rotarianere hjelper andre 
med lesing, lekser, annet. 
  
Nytt I Rotary International - Sponsor Program  
Dette er et interessant initiativ. Programmet hedrer de som 
sponser et nytt medlem i Rotary Alle sponsorer har mulighet til å 
motta en spesial designet pin med farget rygg, som en 
hedersbevis på medlemsvekst I Rotary arbeidet. Interessert?  
 
Rotary Heder – La oss se litt på dette:  
Rotary International tilbyr mange priser for å påskjønne innsats 
og bidrag fra rotarianere, klubber og ikke-rotarianere. En av de 
mest populære Rotary utmerkelser er ”Presidential Citation”, som 
klubbene må sende inn til Guvernøren innen 31. mars. Brosjyre  
delt ut på PETS 2013. Du finner den også  på www.rotary.org 

 

Distrikt 2290 
Guvernør 2013-2014 

Elisabet Stray 

 
Websiden  
Innlegg til websiden sendes til 
Peter Stray-Röding som en 
Word-fil, med bilder vedlagt, 
eller som PDF-filer med bilder 
innsatt. 
Mail: dico2290@rotary.no 
Vi ser frem til å høre fra dere 

PETs og Distrikts 
samling for Team 
2014-15 i Mars 
måned: Distriktets 
Team 2014-15 sier 
velkommen til 
Strand Hotel 
Fevik 



         

Rekruttering av nye medlemmer?  
 Sjekk andres metoder ! 
I de siste 7 måneder har jeg vært på besøk hos mange, i om lag 70 
klubber, ikke bare her i vårt distrikt, men i andre distrikt også. Jeg har 
også besøkt organisasjoner, politiske så vel som humanitære, og jeg har 
sett deres klubbaktiviteter. Vi ”konkurrerer” med andre organisasjoner 
om nye medlemmer”. Og derfor er det vel verd å legge merke til, 
hvordan de løser oppgaven med å tiltrekke seg nye ansikter. 

Oppskriften hos 3 av disse var enkel: På alle de møter jeg deltok i, har 
det vært gjester. Mange gjester. Faktisk var minst 15% av deltagerne 
nye. De var på besøk slik som jeg. Gjestene gir en stabil og god 
medlemstilgang. Og samtidig får de eksisterende medlemmer bekreftet, 
at de har valgt riktig. (Pris? Det dyreste av de 3 nettverk koster flere 
titalls tusen norske kroner per år være medlem av. ) Også her er Rotary 
godt med. 

Så hva sier du? Skal vi ikke se å få invitert noen gjester til det neste 
møte? Gjester er en vei  å gå. - og så er det samtidig en fornøyelse å 
vise Rotary frem for interesserte. Møteprogram og felleskap er givende i 
rotaryklubben din. 

P.S. Har du ikke flere nye ideer  for å hente inn nye medlemmer?  I 
Danmark har man laget en  idébank. Så hent et par stykker på 
www.rotaryidebank.dk - et initiativ, som i dag inneholder langt over 100 
testet forsøk og suksessfulle teknikker til klubb- og medlemsutvikling. 
Her i Norge har vi også medlemsseminarer hver høst i distriktet. Vi har 
egne personer i Rotary Distrikt 2290 og Rotary Zone 16, som jobber 
bare med dette. Meld deg på neste gang vi holder kurs. 

 

M A R S -bilde    

Ser du at nytt liv er i emning? - Krokusen og 
Påskeliljen?  

Nå kommer våren 

Invitasjon til Convention 2014 

http://www.riconvention.org/ 

 

https://www.rotary.org/en/give 

Flere klubber har levert ut en pins til 
medlemmene eter bestilling 

Vi sender pengene som en gave fra 
vårt Distriktet 2290 til Polio 

Gjør ditt Rotary år til et ”First Class 
Year” 

Jeg har flere pins på lager. Vær med 
du også og bestill hos din president 
som sender til meg, guvernør Elisabet. 

 

First C l a s s 

HandiCamp 2014  
Gisle Bjørnstad ,  
Telefon 930 91 000 
Administrator 
 
14.mars 2014 
Det kan kanskje være interessant, 
og ikke minst positivt å informere om 
at følgende 2 deltagere fra Distrikt 
2290 er kvalifisert til deltagelse på 
HandiCamp 2014. De er også 
godkjent av leirledelsen 
 
1) Amalie Offenberg Styrvold, 
Torstvedtveien 15, 3271 Larvik 
2) Marte Aasvang, Vennerødveien 
233, 3160 Stokke  
 
Miriam Ormøy Ibsen, Måkeveien 
13, 4950 Risør, har deltatt to ganger 
tidligere og er foreløpig satt på 
venteliste. 
De vil senere få skriftlig beskjed.  
 

Med vennlige hilsener Guvernør Elisabet 


