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Jan Sverre Hanssen 

Distriktsguvernør 2014-2015 

Månedsbrev januar og februar 2015 

Hei! Først av alt vil jeg ønske dere alle et riktig godt nytt 
år! Vi er kommet godt i gang med det nye året. I 
skrivende stund er det januar, men før jeg får publisert 
dette er det sikkert februar.  

I Rotary har hver måned sitt tema. Januar er Rotary  
Awareness Month, februar er World Understanding Month. 
Begge månedene er vel da på sigt vis til ettertanke. 

Mer enn halve rotaryåret 2014 – 2015 er lagt bak oss. 10. 
januar ble det arrangert Midtveismøte for presidentene 
hvor 35 av 50 presidenter møtte. Dette var også et møte 
til ettertanke. Det var en anledning til å stille spørsmålet: 
Hva har vi oppnådd hittil i år? Hva har skjedd med de 
målene vi satte for snart et år siden? De målene som er 
nedfelt på hver klubbs KPM. 
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Januar er Rotary 
Awareness Month. 

Februar er World 
Understanding Month. 

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?  

      RI kurs februar 2015:  

     1 USD = NOK 7,10 

Bidrag til månedsbrevet 
kan gis til  

månedsbrevredaktør 

Øivind Lågbu, 
laagbu@online.no  

eller distriktsguvernør  

Jan Sverre Hanssen, 
j-sverre@online.no 

SISTE NYTT 
DISTRIKT 2260 MÅNEDSBREV JANUAR 2015
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Jeg vet at annet halvår går mye fortere enn første, så 
dersom ingenting er gjort enda, er det på tide å sette i 
gang. 

 

Inspirerende samtaler: Fra midtveismøtet i Råde i januar. PDG Elsa Nysveen 
og DG Jan Sverre Hanssen ledet diskusjonen om medlemsutvikling. 

Det er et mål som jeg er mer fokusert på enn noe annet 
og det er rekruttering og medlemsvekst. Da vi i april i fjor 
satte våre mål var det 51 klubber med 1852 medlemmer 
idistriktet. Summen av de målene som klubbene selv 
sattsier at vi i slutten på dette rotaryåret skal være 1975 
medlemmer. Vi er nå 50 klubber med 1762 medlemmer! Vi 
har en lang vei å gå. 

Men det er noen lyspunkter. En morgen, tidlig for meg å 
være, ringte telefonen inn en gladmelding. Det var 
president Benny Alvarsson fra Ørje Töckfors Rotaryklubb 
som sa at nå skulle de ta opp fem nye medlemmer hvorav 
fire var kvinner. Alle var yrkesaktive med en snittalder på 
40,5 år. 

TAKK SKAL DU HA BENNY!  

DU REDDET DAGEN FOR MEG. 

Og jeg vet det er flere der ute som har planer og har 
medlemmer som venter på opptak. Jeg tar gjerne flere 
telefoner. 

En av mine kollegaer, DG Svein Eirik Jensen fra distrikt 
2290 har skrevet i sitt månedsbrev: 

«Mange mennesker i landet vårt ser seg om etter 
meningsfylte oppgaver på fritiden sin, og en del finner 
denne muligheten i Rotary.  
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 Årets motto 

Paul Harris 

Rotary er 110 år. 
23. februar er det 110 år siden 
Paul Harris samlet venner til 
den første Rotaryklubben. 
Lang tid er gått, men 
fremdeles blir Rotarys formål 
om å gagne andre holdt i 
hevd. 
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Men altfor mange vet fortsatt ikke om de mulighetene som et rotarymedlemskap kan gi! Derfor 
er det viktig at hver enkelt av oss bidrar til at vår egen rotaryklubb blir et attraktivt sted å 
være, og at vi gjennom det vi sier og gjør kan bidra til at Rotary kan tiltrekke seg positive 
mennesker. Fortell andre om hva Rotary er og gjør, og be med gjester i klubben. Slik kan du 
bidra til at klubben din ikke forvitrer, men blir et attraktivt møtested for mennesker som vil 
gjøre noe for andre!» 

  

Bekymret: PDG Elsa Nysveen fortalte om synkende medlemstall og behovet for nyrekruttering. 

Antallet medlemmer er avgjørende for både distriktets og klubbenes økonomi. Jeg budsjetterte 
med 1840 medlemmer dette rotaryåret. Det er medlemmenes kontingent som er både 
distriktets og klubbenes viktigste inntekt. Da medlemskapet pr 1.1. i år var 1770 medlemmer 
betydde det samtidig en svikt i budsjettert inntekt for distriktet på ca 20.000 kroner i andre 
halvår. Det er vanskelig å erstatte. Det får flere konsekvenser.  

Midlene i Tiltaksfondet blir mindre, for det får tilskudd fra et eventuelt overskudd i distriktet. 
Det blir færre medlemmer som bidrar til TRF Annual Giving, dermed blir det også mindre 
bidrag fra TRF til District Grant og Global Grant. Det vil med andre ord si at det blir mindre 
penger til støtte til lokale og internasjonale prosjekter. 

Når jeg nå snart har besøkt alle klubbene, så har jeg opplevd at de fleste klubbene har planene 
klare for hvordan de skal rekruttere nye medlemmer. Derfor er jeg fremdeles optimistisk når 
det gjelder å oppnå økt et medlemstall nå i første halvår av 2015. Hvert fall i forhold til status 
1.1.2015. 

I forskjellige Rotary anledninger har jeg det siste året ofte blitt presentert for følgende plan 
når det gjelder utvikling av Rotary:  

«join leaders» 

«exchange ideas» 

«take action» 

Tenk på det også når det gjelder rekruttering. Nå er det tid for «take action»! 
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Fra midtveismøtet: De fleste klubbene var representert på møtet i Råde i januar.  

  

Det er igjen snart tid for RYLA. Dette lederseminaret for ungdom er en suksess i vårt distrikt. I 
år skal det arrangeres fra 12. – 15. mars. Det er påmeldt 67 ungdommer og det er ny rekord. 

RYLA-komitéen som også i år kommer fra område C (Moss, Jeløy, Våler, Rygge og Råde), samt 
distriktets representant John L. Jones fra Fredrikstad Rotaryklubb, gjør en fantastisk jobb og 
jeg vet de har full kontroll.  

Seminaret skal i år som tidligere arrangeres på Fredriksten Festning ved Halden. De gamle 
kaserne-bygningene er gjort om til et moderne hotell og konferansesenter. Her får deltagerne 
impulser og ideer til godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning. Den unike 
beliggenheten sørger også for et bakteppe av historie og kultur som gjør denne week-enden til 
en opplevelse for livet. 

Neste år er det område D (Askim, Mysen, Hobøl-Spydeberg, Trøgstad og Ørje-Töckfors) som skal 
overta stafettpinnen og stå for dette arrangementet. Jeg håper flere av dere vil være til stede 
på årets RYLA for å observere og lære. 
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Unik lederopplæring: Deltagere fra et tidligere RYLA-seminar. 

Rotary fyller 110 år 
23. februar er det 110 år siden Paul Harris samlet venner til den første Rotaryklubben. Lang tid 
er gått, men fremdeles blir Rotarys formål «Å gagne andre» holdt i hevd. 

Paul HarrisVed mine besøk i klubbene og gjennom annen kontakt får jeg stadige meldinger om 
arrangementer som er planlagt for å feire Rotarys 110 års bursdag. Rotarys 110 års bursdag kan 
feires i hele 2015.  

17. januar var jeg invitert til nyttårsball i Ås Rotaryklubb. Det var flere klubber representert og 
vi ble traktert med god mat, drikke, musikk og dans. Det ble også feiret to 75-års dager, nemlig 
Vestby RKs kasserer Brij Lal Moonga som fyllte 17. januar og Ås RKs past president Hans 
Sevatdal, 18. januar. 

På bildet, fra venstre:  ÅS RKs president 
Per-Einar Brustad, jubilant Hans 
Sevatdal, jubilant Brij Lal Moonga og 
Distriktsguvernør Jan Sverre Hanssen. 

Jeg er også invitert i en 110 års 
jubileumsfeiring med Nannestad 
Rotaryklubb hvor de også inviterer 
andre Rotaryklubber. Deler av 
påmeldingsbeløpet er øremerket 
PolioPlus. Jeg håper klubben får stor 
oppslutning om dette arrangementet 
og selv tar jeg sikte på å delta. 
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Det gleder meg at flere av arrangementene har som mål å samle inn penger til PolioPlus. 
Bekjempelsen av polio er et av RI-president Gary Huangs hovedmål og det er flott at det er god 
oppslutning om det. Jeg minner derfor om oppfordringen til å gi en gave på kr 10,- pr medlem 
(målet er å samle inn 110.000 kroner). Denne gaven kan overføres til distriktets konto 
6205.06.31163 mrk. «Gave Rotary 110 år». 

Jeg tar også sikte på å trekke maleriet som Råde Rotaryklubb har hatt til utlodning til inntekt 
for PolioPlus den 23. februar. Etternølere kan kjøpe lodd á 100 kroner ved å overføre penger til 
konto 1503.45.64261. Nettobeløpet etter dekning av maleriet blir godskrevet den klubben som 
kjøper. 

Nye hjemmesider 
Distriktet har tatt i bruk nye hjemmesider og ved å gå inn på http://d2260.rotary.no kommer 
dere inn på de nye sidene. De gamle sidene finner dere fremdeles på www.d2260.rotary.no . 
Etter hvert blir alt stoffet på de gamle sidene overført til de nye, men vi benytter samtidig 
anledningen til å revidere det stoffet som trenger det. Et eksempel er Håndboken for The 
Rotary Foundation som dere nå kan finne i ny versjon på de nye hjemmesidene. 

Hvordan sette opp webside for din Rotary klubb 
Rotaryklubbens hjemmeside er på mange måter klubbens ansikt utad. Når vi nå skal ta i bruk 
nye hjemmesider, får jeg ofte spørsmål om hvordan. Det er ikke lett for en guvernør uten noe 
særlig databakgrunn å kunne svare på det. 

På Midtveismøtet fikk vi en innføring i metoden og etter det dro jeg hjem og gikk inn på siden  
http://support.rotary.no/ . Her fikk jeg svar på mye av det jeg lurte på og jeg tror de fleste 
klubber har noen medlemmer som er mer datakyndige enn meg. Det er bare å gå i gang. Jeg vil 
minne om fristen som 30.6.2015. Da stenger Web Computing tilgangen til de gamle sidene. 
Dersom dere har spørsmål som dere ikke finner svar på i http://support.rotary.no så send disse 
til dico.2260@rotary.no.  

Public Image plan 
Kommunikasjonskomitéen i NORFO har laget en plan med felles aktiviteter for å profilere 
Rotary. Det er behov for å synliggjøre hva Rotary ER og GJØR. Utgangspunktet for planen er at 
den skal være til hjelp for klubbene i deres omdømmearbeid lokalt. Informasjon om planen om 
ble sendt ut til alle Rotaryklubber i Norge 14 desember i fjor.  

Prosjektwebside Light Up Rotary  
19 desember 2014 ble det opprettet en egen web-side hvor prosjekter som vi er stolte av kan 
presenteres - http://lightup.rotary.no  Prosjektwebsiden skal vise frem mangfoldet i prosjekter 
fra Rotaryklubber i Norge. Det er en distriktsvis oversikt over prosjekter fra klubbene som 
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oppdateres fortløpende etterhvert som prosjekter meldes inn. Klubbene i distrikt 2260 
oppfordres til å sende inn tekst og bilder til Bent-Ole Grooss på bog@asd.dep.no  

Mål: 1 prosjekt fra hvert område i vårt distrikt innen 1. mars  

!  

Prosjektleder: Bent-Ole Grooss orienterte om kommunikasjonsplanen på midtveismøtet i Råde. 

Jubileumsdag 23.2.2015 – 110 år 
Mandag 23. februar 2015 er det 110 år siden det første rotarymøte ble gjennomført. Det er fint 
om klubbene samarbeider om ulike felles aktiviteter som kan synliggjøre aktivitetene vi er 
engasjert i. Videre er det et mål at Rotary i Norge i løpet av jubileumsdagen kan bidra med å 
samle inn minst 110.000 kroner på Rotarys 110 års jubileumsdag. Pengene skal gå til End Polio 
Now som et profilert fellesbidrag fra alle rotaryklubbene i Norge. På midtveismøte poengterte 
vår distriktguvernør at de ikke burde være noe problem å samle inn minst 20 kr. pr. medlem i 
vår distrikt.  

Video-konkurranse 2015 med fokus på End Polio Now 
Alle videregående skole og folkehøyskoler med Medier- og kommunikasjonslinje er blitt invitert 
til en videokonkurranse i 2015. Konkurransen har tittelen ”End Polio Now” og er en del av 
Rotary i Norge sitt prosjekt ”Light Up Rotary i Norge”. Hvert Rotarydistrikt i Norge 
gjennomfører en egen konkurranse hvor vinneren går til en nasjonal finale. Oppgaven er å lage 
en video på 30 sekunder med norsk tale, som på en kreativ måte synliggjør hva Rotary ER og 
hva Rotary GJØR med prosjektet”End Polio Now”. Vinneren av innsendt materiale vil bli forsøkt 
vist som TV2-innslag på reklamefrie dager. Mer informasjon om korranseregler kan lese på 
prosjektweb-siden Light Up Rotary.  

Ønsker klubbene mer informasjon om public Image planen er det bare å ta kontakt med 
Distriktets kontakt. Send e-post til bog@asd.dep.no 

Se også tankene fra PDG Åge Bjor, ansvarlig for medlemsutvikling i distriktet, som han har 
uttrykt i åpent brev til guvernøren (vedlagt). 
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MEDLEMSUTVIKLING I VÅRT DISTRIKT 

Åpent brev fra PDG Åge Bjor 
Når det gjelder medlemsutvikling og konsekvenser for Rotary, så er det riktig det du skriver om 
konsekvensene for økonomien i distriktet. I tillegg vil vel også klubbene ha mindre penger å 
benytte. Men, glemmer vi klubbene, med utvikling av vennskap og kunnskap i vår iver etter å 
samle sammen penger i distriktet og gjennom RI? 

Den største utfordringen 
Den største utfordringen synes jeg det er at klubbene ikke vil kunne fungere som en 
Rotaryklubb med den alderssammensetning vi har. Det er jo i utgangspunktet en klubb for de 
yrkesaktive og nå er over halvparten av medlemmene over 67 år (52%).  Hvis jeg har lest 
håndbok og vårt lovverk riktig skal vi være en organisasjon hvor vårt formål med aktiviteten 
skal være å gagne andre 

Dette skal vi gjøre gjennom:  

Rotary’s formålsparagraf 

4-spørsmålsprøve 

Yrkeskodeks for rotarianere 

  

Vi må stille  spørsmål 
Har vi glemt dette i hverdagen, hvor pengeinnsamling etter min mening er altoverskyggende? 
Jeg mener ikke at det ikke er en god sak å gi til Rotary Foundation, men basisen i en 
Rotarianers liv skal være mer enn dette. Jeg må be om at vi alle leser Yrkeskodeksen for 
Rotarianere. Dere finner den på forsiden av internettsidene til Tune RK (www.tune.rotary.no). 
Den bør også igjen tas inn i Håndboken. Den er, så langt jeg kan se borte i den elektroniske 
utgaven, men er på  baksiden i den trykte. 

Det er på tide å ta fram klubbens indre liv som skal munne ut i: Å gagne andre. 

Slik er det definert på sidene til www.rotary.no :  

Medlemmene møtes hver uke, de får utvidet sitt profesjonelle nettverk, får og gir kunnskap, og 
bygger vennskap på tvers av alle grenser. 

Møtene i klubben er avvekslende og allsidig med interessante foredrag, bedriftsbesøk eller 
tema som omhandler det lokale og det internasjonale samfunn 

Så er det viktig at vi omsetter noe av dette i prosjekter. Her må vi være klar over den 
tidsfaktor yngre medlemmer har, og derved mulighet til å delta i tilleggsaktiviteter. Prosjekter 
er kanskje det vi har bra med i distriktet. Det er et stort mangfold, men det har ikke gitt 
tilvekst av yngre yrkesaktive medlemmer.   

Personlig har jeg i yrkesaktiv alder hatt stor glede av den kunnskap jeg har fått i rotarymøter 
gjennom foredrag og diskusjoner, og jeg føler at det i hverdagen har medført at jeg har blitt 

Rotary Distrikt 2260 �8



Jan Sverre Hanssen 9. februar 2015

bedre til å gi Service above self. Dette skal jo gjelde for all vår adferd i yrkesliv og privat. For 
meg er dette langt viktigere enn evnen til å samle sammen penger. 

Ass. guvernør Even Jahren har også tatt dette opp i et innlegg til distriktet og jeg støtter dette 
fult ut. 

Denne diskusjonen må distriktet ta til seg og videreføre. I vår klubb Tune RK, har vi meget høy 
trivselsfaktor for tiden. Få slutter og vi har vekst. Medlemmene uttrykker tilfredshet for gode 
programmer og aktiviteter, men vi følger nok ikke opp intensjonene som kommer fra distriktet. 
Allikevel føler jeg at vi fult ut tilfredsstiller de intensjoner som ligger i lovverket for 
Rotarianere og som PDG føler jeg fortsatt ansvar for dette. 

Det ble gjennomført en markedsundersøkelse blant medlemmene i D2260 i sept.2009. Det ble 
sendt ut til 1.388 medlemmer og 713 svarte.  Den sa følgende: 

 Sp. Hva er den viktigste grunnen til at man blir medlem i Rotary? 

  Interessante foredrag    74% 

  Et nyttig nettverk i lokalsamfunnet  57% 

  Kjenner flere av klubbens medlemmer 48% 

  Klubbens sosiale miljø   48% 

  Medlemmenes yrkesallsidighet  36% 

  Bidrar til utvikling som menneske  31% 

  Rotary’s innsats i lokalsamfunnet  15% 

  Rotary’s internasjonale nettverk  13% 

Hele undersøkelsen kan fås hos undertegnede. 

Som ansvarlig for medlemsutvikling kan jeg gi statistikk som viser utviklingen, og bringe videre 
de få suksesshistorier, men det hjelper lite hvis det er uenighet blant medlemmer og distrikt 
om hva vår organisasjon skal ha som hovedvei. Vi selger det ene og gjør noe annet. 

Utfordringen 
163 medlemmer sluttet i kalenderåret 2014. Hittil i år (6 mnd) er tallet76. Vi har rekruttert 40. 

Tidligere hadde vi problemer med at de nye sluttet. I dag slutter også de som har vært 
medlemmer i flere år. Statistikk har jeg sendt tidligere. Jeg tolker dette dithen at Rotary har 
endret seg og det er ikke lenger interessant. Det er derfor viktig at distriktet tar diskusjonen 
om de føringer som gis er det de bør være. Opprettholdes den vei vi nå er inne på, tror jeg vi 
ser for stort avvik mellom det medlemmene har meldt seg inn i og det som er organisasjonens 
virkelighet. Dette kan føre til en avslutning av vår organisasjon allerede i min tid.   

Rene innsamlingsorganisasjoner har vi mange av, og vi blir bare en konkurrent til de øvrige i 
stedet for å være en organisasjon som ivaretar samfunnsbetydningen av å sørge for økt 
kunnskap hos ledere om, og betydningen av, andres arbeid. Viktigheten av å bygge broer 
gjennom økt forståelse mellom interessegrupper må heller ikke undervurderes. Det er vel dette 
vi også ønsker å gi til de unge gjennom utveksling og fredsarbeid. 

Med ønske om en ny giv for vår organisasjon som har gitt undertegnede mye. 

Med hilsen Åge Bjor PDG 
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Jubileer i februar 2015 

Medlemsnavn Fødselsdato Klubb År

Thune, Eivind 01/02/1940 Jessheim 75

Ruud, Olav Werner 02/02/1955 Jessheim 60

Vevelstad, Petter 02/02/1935 Borge 80

Kvakkestad, Sverre Gabriel 04/02/1940 Askim Rotary 75

Brabo, Roger 05/02/1965 Rygge 50

Hansen, Paul-Bjarne 08/02/1940 Drøbak 75

Schie, Bjørn 09/02/1945 Askim Rotary 70

Syvertsen, Finn Peter 11/02/1935 Jeløy 80

Oord, Paul 12/02/1965 Jessheim 50

Jonassen, Ola 14/02/1940 Sarpsborg 75

Sæther, Arild 15/02/1945 Trøgstad 70

Svarstad, Erik 15/02/1965 Askim Rotary 50

Swartz, Mikael 17/02/1965 Ørje-Töcksfors 50

Buskoven, Ann-Karin 17/02/1955 Fredrikstad 60

Berg, Per 18/02/1945 Kløfta 70

Hagen, Ole Fred. 18/02/1940 Fredriksten 75

Johansen, Kjell B 20/02/1925 Drøbak 90

Fyksen, Stein 20/02/1945 Ås 70

Evju, Knut Erik 22/02/1945 Tune Rotaryklubb 70

Birkenes, Aase-Liv 24/02/1955 Oppegård 60

Bjørnstad, Johs 24/02/1935 Fredrikstad 80

Fjeldstad, Michel 25/02/1965 Gardermoen 50

Lohmann, Paul 26/02/1945 Vestby 70
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