
 1 

 

Jan Sverre Hanssen 

August er 
medlemskapsmåned  

Guvernørens planlagte 
klubbesøk i august er: Nordby 
RK 18.8., Askim RK 19.8., Rygge 
20.8., Gjersjøen RK 25.8. og 
Hobøl/Spydeberg 27.8.  

 

Medlemskapsseminar: Kløfta 3. 
september, Rakkestad 4. 
september. 

Vekslingskurs i juli: 1 US$ = 
NOK 5,95  

Distriktskonferanse: Quality 
Hotel & Resort Sarpsborg 20. og 
21. september. 

Bidrag til månedsbrevet kan gis 
til månedsbrevredaktør Øivind 
Lågbu, 

laagbu@online.no  

eller distriktsguvernør  Jan  
Sverre Hanssen, 

j-sverre@online.no  

 Årets motto 

Rotary Distrikt 2260 

Månedsbrev august 2014 

Guvernør 2014-15: 

Jan Sverre Hanssen 

Råde Rotary 

Hei alle Rotaryvenner! 

I en varm og flott sommer er vi nå kommet til august og det er 

på tide å få hjulene i gang. Jeg har hatt gleden så langt av å 

fungere som distriktsguvernør (DG) siden 1. juli. Forrige 

Rotaryår, 2013/2014, besto for meg i store deler av opplæring. 

Høydepunktet var International Assembly i San Diego, i januar, 

hvor jeg og min kone Bjørg, sammen med 532 kommende 

guvernører (DGE) og deres ledsagere fra hele verden, bl.a. ble 

presentert for vår verdenspresident Gary Huang og hans 

motto «Light up Rotary».  

 

I San Diego: Fra venstre: Bjørg og Jan Sverre Hanssen, Gary 

Huang og hans kone Corinna Yao. 

mailto:laagbu@online.no
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2014 ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION 

I juni fikk jeg igjen anledning til å treffe rotarianere fra hele verden, da jeg og Bjørg deltok på 

Convention i Sydney, Australia. 18 600 deltagere fra 153 land møttes på dette som er Rotarys 

årsmøte. Det er omtrent umulig å forklare med ord hva en Convention inneholder. Det må oppleves, 

men vi fikk bl. a. en solid påfylling med «Light up Rotary». For dere som enda ikke har opplevd en 

Convention, så blir den arrangert i Sao Paulo i Brasil neste år. Begynn å spar! 

 

Vennskap: Omgitt av gode Rotaryvenner i Sydney.  

Denne gangen var det spesielt for meg å komme tilbake til Australia. Jeg var leder for et GSE-team 

som dro til Western Australia i februar/mars 2010, og mange av dere har sikkert gode minner fra 

gjenbesøket hvor vi mottok det australske teamet på 6 personer i mai 2010. Etter avslutningen av 

Convention dro Bjørg og jeg til Perth hvor vi ble møtt av Lee som var teamleder i 2010 og hennes 

ektemann. De hadde bl.a. samlet 5 av de 6 som besøkte oss i 2010 til en skikkelig reunion. Denne 

gangen med ektefeller og barn. Vi hadde en uforglemmelig opplevelse sammen med 9 voksne og 8 

barn (og masse kenguruer) i en weekend på et leirsted i Balingup, Western Australia.   

 

Møtte venner: Gjensyn med GSE-teamet fra 2010 i Australia.  



 3 

 

Guvernørskiftet i juni: Årets seremoni var lagt til Kihl gård i Råde, hvor Jan Sverre Hanssen overtok 

guvernørkjedet etter Elsa Nysveen, Årnes Rotaryklubb. 

Rotary Dag 

Juli er en stille måned for mange Rotaryklubber. Noen har ferie og noen har hyggelig hjemme besøk, 

men ikke alle. I Fredrikstad benyttet klubbene i område B 14. juli til å lage en felles Rotary Dag. Dette 

gledet meg stort da det er et av mine mål at alle klubbene i løpet av året skal gjennomføre en eller 

flere Rotary Dager. Fredrikstadklubbene benyttet anledningen når Tall Ships Race var i byen 

(klubbene i område B har også engasjert seg i TSR). Byen var full av folk og flotte seilskuter og 

Rotaryklubbene eksponerte seg med en flott «stand» hvor de ga interesserte folk informasjon om 

Rotary. De delte også ut drikkevann fra Sarpsborg (Sarpsborg, Skjeberg og Tune Rotaryklubber), noe 

det ble satt stor pris på i sommervarmen og som samtidig ga et godt bidrag til PolioPlus. 

 

Markerte seg på skutefest: Rotary på Tall Ships Races i Fredrikstad i juli. 
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Gikk unna: Vann til inntekt for Polio Plus.  

Handicamp Norway 2014 

Hvert annet år arrangerer Norsk Rotary Forum (NORFO) sammen med Inner Weel og Rotaract 

Handicamp på Haraldvangen i Hurdal. Vi er alle med på å finansiere denne leiren gjennom vår 

kontingent til distriktet. I år ble denne leiren arrangert for 20. gang.  

Leiren er en aktivitetsleir for fysisk funksjonshemmede ungdommer i alderen 18. til 28 år, fra hele 

verden. Leiren varer i 14 dager og er gratis for deltagerne. 

I år besøkte jeg leiren to ganger, på åpningsdagen og på «Åpen Dag». Det er imponerende hva de får 

til. Ungdom som er lenket til rullestolen og knapt kan røre seg blir tatt med på vannski, ridning, 

seiling, go-kart kjøring, rallycross og mye mer. Integreringen av fysisk funksjonshemmede og 

funksjonsfriske ungdommer gjennom sport og sosiale aktiviteter synes å fungere utmerket. Mottoet 

for leiren er da også å «gjøre det umulige mulig».  

 

Flott arrangement: Handicamp ble arrangert for 20. gang.  
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August er måned for medlemskap. 

Ved gjennomgang av klubbenes planer og mål (KPM) kommer det tydelig frem at mange, for ikke å si 

alle, har prioritert rekruttering høyt. Det er bra, for det er ingen tvil om at vi trenger tilgang på nye 

medlemmer. De siste årene har vi hatt en jevn tilbakegang på antall medlemmer i distriktet. 

Nedgangen skyldes flere årsaker hvorav alder er en av dem. For å imøtekomme nedgangen og 

rekruttere nye yrkesaktive medlemmer er det viktig at dette er en kontinuerlig prosess. Rekruttering 

er et ansvar som er pålagt oss alle, men det er viktig at presidenten og komité for medlemskap sørger 

for at det blir holdt fokus på det. Derfor passer det godt å starte allerede nå som det er måned for 

medlemskap.  

Hvorfor skulle da noen ønske å bli medlem av en Rotaryklubb? Først må de vite hva en Rotaryklubb 

er. Gå ut og fortell hva dere gjør. Fortell hva din Rotaryklubb bidrar med. Hva dere kan tilby nye 

medlemmer. Sett fokus på Rotary, «Light up Rotary». Planlegg en Rotary Dag. 

«End Polio Now» er en av hovedmålsettingene i dette Rotaryåret. Jeg har derfor vært i kontakt med 

den kontroversielle Fredrikstadkunstneren Ingar Aasen, alias ART RANGER og kjøpt et bilde av han. 

Bildet verdsatte han til 75 000 kroner, men han ville gjerne bidra til at vi klarte å utrydde polio og ga 

oss derfor bildet til svært redusert pris. Dette bildet ønsker jeg skal loddes ut i klubbene og blant 

medlemmene og derved gi en bidrag til PolioPlus. Pris pr lodd er kroner 100,- og jeg håper vi kan 

selge lodd for minst 100 000 kroner. Bidragene fra hver klubb vil bli godskrevet den enkelte klubb. 

Informasjon og innsalgs ark er sendt til hver klubbs president. 

 

Til utlodning: Ingar Aasen, Art Ranger, har malt bildet som skal loddes ut til inntekt for Polio Plus.  
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Fødselsdager i august 

Medlemsnavn Fødselsdato Klubb År 

Tangen, Hans Chr 05/08/1924 Kløfta 90 

Gudesen, Beth 06/08/1954 Fredrikstad-Glemmen 60 

Bråten, Arne 06/08/1944 Eidsvoll Syd 70 

Holt, Gro 07/08/1954 Kløfta 60 

Vallestrand, Ivar 07/08/1944 Borge 70 

Eriksen, Mathias 07/08/1954 Lillestrøm 60 

Knutsen, Knut 08/08/1944 Borge 70 

Thorvaldsen, Karsten 08/08/1944 Gardermoen 70 

Ryfetten, Jan Olav 10/08/1964 Nordby 50 

Hagen, Ole P 12/08/1944 Halden Rotary Klubb 70 

Westby, Bjørn Eirik 18/08/1964 Kolbotn 50 

Solholt, Oddvar 19/08/1939 Halden Rotary Klubb 75 

Andersen, John R. Ljøner 20/08/1944 Halden Rotary Klubb 70 

Urbye, Astrid M. 20/08/1944 Drøbak 70 

Gustavsen, Gustav Nic 25/08/1934 Strømmen 80 

Thrane, Eivind 27/08/1934 Nittedal 80 

Lie, Hans Magnus 28/08/1944 Rygge 70 

 

10. august 2014 

Jan Sverre Hanssen 

Guvernør D2260 

 


