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Jan Sverre Hanssen 

Desember er måneden for 

familien. 

4-SPØRSMÅLSPRØVEN:  

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?  

Vekslingskurs i desember:  
1 US$ = NOK 6,75 

 

Bidrag til månedsbrevet kan gis 
til månedsbrevredaktør 

Øivind Lågbu, 

laagbu@online.no  

eller distriktsguvernør  

Jan Sverre Hanssen, 

j-sverre@online.no  

 Årets motto 

Månedsbrev desember 2014  
Rotary Distrikt 2260 
Guvernør 2014-15: Jan Sverre Hanssen 
Råde Rotary 

Nå er vi kommet halvveis i desember og snart halvveis i dette 

Rotaryåret. Jeg har gjennomført besøk hos 44 klubber, og det 

er nå deilig å se frem til en forhåpentligvis rolig julehelg. Det 

passer jo også bra at desember er familiemåneden. 

I mine klubbesøk har jeg bl.a. lagt stor vekt på rekruttering. RIP 

Gary Huang sier det ganske enkelt: Jo flere medlemmer vi har, 

jo flere mennesker kan vi hjelpe. Jo flere vi er, jo sterkere er 

klubben. Det er jo enkelt, men da er det vondt å se at vi mister 

medlemmer. Det er imidlertid fint å se at mange klubber 

virkelig har tatt tak i dette, og da er det med en viss optimisme 

jeg går inn i 2015. 

En annen ting jeg har tatt opp i mine klubbesøk er bidrag til 

The Rotary Foundation og til fondet Annual Giving. RI og 

distriktet har i flere år hatt en målsetting om at hvert medlem 

skal gi 100 $. Jeg vil gratulere Kløfta Rotaryklubb som eneste 

klubb som, i år igjen, har oppnådd målsettingen. Jeg vil og 

advare Kløfta Rotaryklubb mot et kobbel av klubber som 

kommer halsende bak og som har som mål at neste år skal de 

stå på topp. 

Bidraget til Annual Giving styrer også bidraget vi får tilbake fra 

The Rotary Foundation til f.eks. District Grants. I dette 

Rotaryåret har vi nå disponert alle midlene vi har fått til bruk 

for District Grants. Jeg vil derfor oppfordre alle til å gi bidrag til 

Annual Giving slik at vi i ettertid kan få en større sum å 

disponere. Dersom dere allerede i år ønsker å betale slik at 

dere får skattefradrag i 2014, er fristen for innbetaling 20. 

desember. 
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RYLA 12.3. – 15.3.2015.  

Et av distriktets flaggskip er det årlige RYLA seminaret. Dette tilbudet til ungdom som kommer til bli 

fremtidens ledere er veldig populært, og det er en årlig begivenhet med frist for påmelding 15. 

desember hvert år. Likevel må det hvert år purres på klubbene for å finne kandidater og melde disse 

på til rett tid. Så også i år. Nå to dager før fristens utløp er det kun kommet 30 påmeldinger. Det er 

plass til det dobbelte og i h.h.t. klubbenes KPM skulle det vært enda flere. 

Vi forlenger selvfølgelig fristen for påmelding i år som i fjor, men husk at disse medlemmene som står 

for arrangementet gjør det frivillig og på sin fritid. Alt blir mye enklere når fristene overholdes. 

Vi skal også i år gjennomføre en RYLA som deltagerne drar hjem og snakker varmt om og skryter av 

Rotary. «Light up Rotary»! 

 

En Nordmann på Taiwan. 

Vi har kun to utvekslingsstudenter ute i år og en av disse skal feire julen på Taiwan. Det er Marthe 

Sponberg. Hun er sendt ut av Nesodden Rotaryklubb. 

Hvordan er det å være en Nordmann på Taiwan? 

Det vet ikke jeg for jeg har aldri vært der. Marthe 

tok sjansen og skal være et år på Taiwan. Hun er 

allerede godt i gang med å lære seg mandarin som 

er det språket de snakker der, og erfarer hvordan 

det er å være Nordmann på Taiwan. Om dere vil vite 

hvordan hun har det, så kan dere lese om det på 

hennes blogg. 

http://pavillsporitaiwan.blogspot.no/  

Hennes blogg blir også lagt ut på distriktets hjemmeside. 

 

 

Da vil jeg denne gangen avslutte med å ønske 

dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! 
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