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Om saker vi tenker, sier og gjør:
- Er det sant?
- Er det rettferdig overfor alle det
angår?
- Vil det skape forståelse og bedre
vennskap?
- Vil det være til beste for alle det
angår?
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laagbu@online.no
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Råde Rotary
Hei gode Rotaryvenner!
Vi er allerede kommet langt ut i september og det skjer
allerede ganske mye. Jeg er kommet godt i gang med
klubbesøkene, og det er stimulerende å få et innblikk i alle de
aktiviteter som blir utført i klubbene.
I Hobøl – Spydeberg Rotaryklubb var jeg så heldig å få være til
stede ved opptak av nytt Rotarymedlem. I distriktet har vi en
økning av medlemsmassen som et av våre viktige mål. Som jeg
skrev om i forrige månedsbrev har også omtrent alle klubbene
rekruttering høyt prioritert i sine planer for kommende år. Det
var gledelig å se at mange medlemmer hadde funnet veien til
de to seminarene om medlemsutvikling som ble avholdt 3. og
4. september. Der ble løsninger diskutert og erfaringer delt.
Representanter fra Rakkestad Rotaryklubb fortalte om sine
rutiner for rekruttering. Rakkestad Rotaryklubb har hatt en
stabil utvikling av medlemsbestanden, god yrkesfordeling,
aldersfordeling og kjønnsfordeling.
Det som var tydelig og som jeg mener er viktig er at de hadde
tatt en avgjørelse og laget en plan for rekruttering. Dette var
ikke en plan som ble tatt frem av og til, dette var en plan som
fulgt hele tiden. Rekruttering og medlemsutvikling ble fokusert
på og fulgt opp gjennom hele året. Dette gjaldt også
fadderfunksjonen og nye medlemmers oppgaver i klubben.
Det er viktig at dette er en funksjon som alle medlemmene har
et ansvar for og en rolle i.
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For de klubbene som ikke var representert på seminarene, er det viktig at dere leser de
sammendragene som blir sendt ut til klubbene og i tillegg lagt ut på distriktets hjemmeside.
Det er viktig å komme tidlig i gang med rekrutteringen og å holde fokuset på det hele tiden.
Jeg har lovet å komme på besøk med en flaske champagne til alle klubber som oppnår en
medlemsvekst på over 10 prosent. Da blir dere også omtalt i månedsbrevet.

Nytt medlem i Hobøl-Spydeberg: Guvernøren fikk gleden av å ønske Stephan Jørgensen, daglig leder
av Sea-Tek AS, velkommen i klubben. Jørgensen er 44 år.

Handicamp 2014
Onsdag 30. juli var deltagere fra Handicamp på Momarken for å sitte på i rallybil og også få sitte på i
hestevogn. De ankom Momarken kl 10. og kjøringen begynte umiddelbart.
Det var i alt 7 førere med rallybiler som stilte. De stod allerede klare når deltagerne ankom. Kjøringen
begynte umiddelbart, de fikk sitte på 3 runder. Vi hadde fått tak i folk som kunne hjelpe til med å få
på kjøredress og hjelm og få deltagerne ut – inn av bilene. Dette er litt av en jobb, det er trangt å
komme inn- ut av en rallybil, og mange satt i rullestol. Men dette fungerte kjempefint, de som hjalp
til med dette gjorde en kjempejobb. Alle deltagerne var strålende fornøyde. De smilte fra øre til øre.
Kl. 12:30 var det lunsj. Den bestod av grillmat, salat, potetsalat. Det var folk fra Rotaryklubbene i
område D som grillet og serverte. Etter lunsj var det først kjøring med hest og vogn, her fikk
deltagerne sitte på. Så var det kjøring med rallybil, først resten av deltagerne, i alt 52 stk. Etter det
fikk ledsagerne til deltagerne en kjøretur.
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Dette var en meget vellykket dag og alle var fornøyde. Det var deltagere fra bl.a. Russland, Egypt,
Israel, Tyrkia, Armenia. For de var det stort å få sitte på i en rallybil. Det var også deltagere fra flere
land.
Dette ble en meget vellykket dag.
Håkon Krogh
AG i område H

Rally på Momarken: 7 rallybiler stilte. Deltagere fra Handicamp fikk en uforglemmelig dag.

Fartsfylt: Her Veshaev Pavel

Med Rotary for fred.
Internasjonalt arbeider Rotary for fred og forståelsen for fred over landegrensene. Dette
gjøres bl.a. gjennom internasjonal ungdomsutveksling, omfattende studiestipendier og et
utstrakt samarbeid om prosjekter.
September er Rotarys måned for Ungdomstjeneste. Det er også nå arbeidet og planlegging
må begynne om din klubb ønsker å sende en ungdom ut for å møte en ny kultur, lære et nytt
språk og bli kjent med en ny kultur. Tiden fram til neste høst må brukes effektivt til
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informasjon, utvelging og planlegging. I år har vi sendt ut en til Brasil og en til Taiwan. Vi
burde ha kapasitet til å sende ut mange flere.
Ungdomsutveksling er en Rotaryaktivitet som enda flere klubber burde ta del i. Det er en
meget meningsfull aktivitet som gir mye tilbake til klubben. Ett-års utveksling er også en
aktivitet som kan drives i samarbeid med nærliggende klubber. Dersom studenten kan gå på
samme skole hele tiden, så kan godt vertsfamiliene være fra flere klubber.
Vi skal også huske på at det er muligheter også for utveksling i kortere periode med camps
og «short time exchange».
Gjennom ungdomsutveksling får man venner for livet, god innsikt i andre lands kulturer og
man driver et godt og effektivt fredsarbeid.
14. august 1814 ble en våpenhvile avtale underskrevet i Konvensjonsgården i Moss. Det er
200 år siden, og det var siste gang det var krigshandlinger mellom naboene her i Norden. Når
man ser på andre deler av verden, så er ikke fred noen selvfølgelighet. Noe kan vi kanskje
takke de fremsynte utsendingene som i 1814 utarbeidet vår Grunnlov på Eidsvoll. Det var
begynnelsen til et demokrati som har fungert godt og som har gitt oss 200 år med fred
(unntatt 5 år under 2. verdenskrig).
La oss arbeide videre for fred gjennom ungdomsutveksling, samarbeidsprosjekter eller
fredsstipendier i Rotary.

Tomb-spelet
I min egen hjemkommune Råde ble det arrangert et vandreteater om begivenhetene i 1814.
Tomb-spelet var et historisk musikkspel i anledning grunnlovsjubileet, og det ble satt opp
med to forestillinger lørdag 30. august.
Frontlinjen i krigen i august 1814 gikk blant annet gjennom Råde. Grev Mathias Leth
Sommerhielm var godsherre på Tomb. Han var en av stormennene på Eidsvoll, og Tomb var
flittig brukt til sammenkomster. Både den svenske og danske regenten besøkte
Sommerhielm på Tomb i 1814. Han ble også Norges 2.statsminister. Spelet skulle synliggjøre
den internasjonale, nasjonale og lokale historien utifra hendelsene på Tomb herregård.
Spelet viste dagliglivet på en husmannsplass og dramatiske hendelser for landet og bygda.
Råde ligger midt mellom Mossekonvensjonen i Moss og Gamlebyen i Fredrikstad, der Karl
Johan satt de avgjørende dagene før freden. Fronten sto i Råde, og her skjøt de norsk-danske
soldatene på svenskene fra høyden ved Solli.
Spelet fikk gode omtaler i Moss Avis og Fredriksstad Blad, og det kom ønsker om å gjøre
Tomb-spelet til en årlig foreteelse.
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«End Polio Now»
Kampen mot polio er en av hovedmålene i dette Rotaryåret. Det er en kamp som har
foregått i snart 30 år. Vi nærmer oss stadig slutten, men det krever ofte utrykking og
«slukking» av tilfeller som bryter ut. Både Pakistan og Equatorial Guinea har eksportert virus
internasjonalt siden mai. For å holde dette under kontroll kreves det ressurser både
økonomisk og menneskelig. Hvorfor skal vi så utrydde polio? Her kommer noen grunner:







Den menneskelige kostnad
Det er oppnåelig
Det er en god investering
Det styrker helsevesenet
Den setter en standard
Det viser at Rotary ikke gir opp

Dette koster penger. Jeg minner igjen om lotteriet jeg lanserte i forrige månedsbrev. Salget
av lodder går jevnt, men har vel ikke tatt helt av enda. Ta det opp i klubben, selg lodder for
100 kr pr lodd, send listen til meg og sett pengene inn på konto 1503 45 64261 merket med
klubbens navn.
.
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Til utlodning: Ingar Aasen, Art Ranger, har malt bildet som skal loddes ut til inntekt for Polio Plus.

Jubileer i september og oktober 2014
Medlemsnavn
Fødselsdato
Klubb
År
Haugen, Jan Ivar
03/09/1964 Borge
50
Lund, Hans Otto
09/09/1944 Rakkestad Rotary
70
Strømsæther, Terje
10/09/1954 Årnes Rotary
60
Westberg, Jens Henrik 14/09/1939 Skjeberg
75
Skreien, Nils
14/09/1934 Skedsmo Nord
80
Presterud, Hans - Martin 14/09/1944 Aurskog-Høland
70
Endresen, Ole
15/09/1944 Oppegård
70
Halvorsen, Espen
15/09/1964 Askim Rotary
50
Eriksen, Jan
19/09/1939 Rolvsøy
75
Brekkan, Hans Petter
24/09/1939 Sagdalen
75
Næss, Bente Haukland 25/09/1954 Nittedal
60
Fosser, Kolbjørn
29/09/1924 Rakkestad Rotary
90
Risberg, Karl
29/09/1924 Gamlebyen/Fredrikstad 90
Myhrvang, Astri
30/09/1944 Trøgstad
70
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Medlemsnavn
Fødselsdato
Klubb
År
Langseter, Arild
02/10/1944 Trøgstad
70
Enersen, Rolf Nicolay 02/10/1954 Eidsvoll
60
Syversen, Knut
02/10/1944 Kråkerøy
70
Wolmer, Svein
03/10/1944 Skedsmo Nord 70
Wangen, Gunnar
04/10/1934 Oppegård
80
Majorsæter, Sigurd 05/10/1944 Jessheim
70
Svenning, Trond
06/10/1954 Moss
60
Gjermundsen, Gro
08/10/1954 Gjersjøen
60
Holme, Ingar
10/10/1944 Nordby
70
Ringstad, Sverre L. 13/10/1944 Sørumsand
70
Blakstad, Bjørn
18/10/1939 Sørumsand
75
Strand, Eileen
19/10/1954 Gjersjøen
60
Bjørnebekk, Nils
25/10/1934 Moss
80
Grødum, Dagfinn
26/10/1939 Hvaler
75
Ramdahl, Daniel
27/10/1934 Sarpsborg
80
Gudim, Gisle
28/10/1964 Askim Rotary 50
Almestad, Knut
31/10/1934 Lillestrøm
80
15. september 2014
Jan Sverre Hanssen
Guvernør D2260
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