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Jan Sverre Hanssen 

Distriktsguvernør 2014/2015,  Distrikt 2260 

Mars er Literacy 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?  
 

Vekslingskurs i april 2015:   1 US$ = NOK 7,90 

Bidrag til månedsbrevet kan gis til månedsbrevredaktør 

Øivind Lågbu, laagbu@online.no  

eller distriktsguvernør  

Jan Sverre Hanssen, j-sverre@online.no  

 Årets motto 

mailto:laagbu@online.no
mailto:j-sverre@online.no
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Rotary Distrikt 2260 

Månedsbrev mars 2015 

Nå har vi kommet til mars, og våren har kommet hit til Råde. Snøen har gått, og krokusen 

blomstrer i husveggen. Jeg er ferdig med alle klubbesøkene og tenkte kanskje det skulle bli 

noen rolige dager. Foreløpig har jeg vært ganske opptatt. Jeg har som mange av dere vel har 

oppfattet, hatt høyt fokus på medlems-

utvikling og rekruttering. Det har bl.a. ført til 

at jeg av og til blir invitert til å være med på 

medlemsopptak. Det setter jeg stor pris på. 

RYLA 

En av distriktets store begivenheter gjennom 

året er arrangert. Fra 12.3. – 15.3. ble RYLA 

arrangert på Fredriksten Festning i Halden. 

65 motiverte ungdommer gjennomgikk 

Rotarys ledelsesseminar for ungdom. 

Inspirerende foredrag som alle var relatert 

til ledelse, krevende gruppeoppgaver hvor 

samarbeid måtte til for å løse oppgavene og  

historisk vandring på Fredriksten Festning var noe av det ungdommene fikk oppleve i disse 

dagene. 

Representantene fra klubbene i Område C (Moss, Jeløy, Våler, Rygge og Råde) har nå i to år 

vært ansvarlige for dette arrangementet, og jeg vil takke dem for innsatsen når de nå gir 

stafettpinnen videre til Område D (Hobøl-Spydeberg, Askim, Mysen, Trøgstad og Ørje 

Töckfors). Det er trygt å vite at distriktets RYLA-representant, John L. Jones fra Fredrikstad 

Rotaryklubb, har sagt ja til å veilede også i 2016. 

 

Distriktets RYLA-koordinator John L. Jones har en finger med i det meste. 



 

 

 3 

 

 Årets RYLA-deltagere  

 

 

Engasjert ungdom i plenum 
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Henrik Syse trollbandt ungdommen (og oss andre) i en og en halv time.  

 

 

Gruppeoppgeve: Hvordan konstruere en eggkastemaskin? Det må samarbeid til. 
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Rotarys 110 års jubileum markeres med en Rotary Dag 

Rotarys 110 års jubileum har blitt markert på forskjellige måter. 

 

Nittedal Rotaryklubb arrangerte 19. mars, i samarbeid med Bjertnes Videregående Skole et seminar 

for ungdom, foreldre og andre interesserte med tema «karrieremuligheter etter videregående skole 

og høyere utdanning.  

Seminaret var tredelt med en 

plenumssesjon med forskjellige foredrag, 

en sesjon med gruppemøter og en felles 

samling hvor det var anledning til å stille 

spørsmål og diskutere med alle 

rotarianerne. 

 

Dette er et godt program i Rotarys Literacy 
Month som skaper et flott samarbeid 
mellom Rotaryklubben og skolen og som 
gjør Rotary kjent for elever og foreldre. 
 
President Eivind V Thrane opplyser at 

Bjertnes Videregående Skole var positiv til tilbudet om seminaret. Rektor Runa Lie Berg ønsket 
velkommen til møtet, og karriererådgiver Guri Mæhlum hjalp klubben med forberedelsene og 
gjennomføringen. Seminaret ble gjennomført etter planen, bortsett fra at  gruppemøtene ble kjørt i 
plenum. Aulaen på Bjertnes VGS var en fin ramme rundt seminaret. Det må innrømmes at fremmøtet 
fra ungdommen var skuffende lite, bare ca 10 stykker kom, på tross av et omfattende arbeid med 
markedsføringen. Fremmøtet fra klubbens medlemmer var derimot godt. 
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Skjeberg Rotaryklubb markerte Rotarys 110 års jubileum med Ost og Vin og medlemsopptak den 6. 

mars. Markeringen foregikk i Borregaard Golfklubbs lokaler. Det var en stilfull samling med godt 

oppmøte og god vin og god ost.  

 

 

På Parkteateret i Moss markerte Rotaryklubbene i Område C (Moss, Jeløy, Våler, Rygge og Råde) 110 

års jubileet med en spesiell Rotary Dag. Hvert år arrangerer disse klubbene en Rotary Dag sammen 

med Kulturskolen og ensemblet A.P.P.L.A.U.S. og gir der ut et stipend til en skuespiller, sanger eller 

danser. I år, foran et fullsatt Parkteater (over 500 personer), overrakte Distriktsguvernør Jan Sverre 

Hanssen to priser, hver på 7.500 kroner, til Kristian Brevick og Thomas Aannestad. 

Det ble også anledning til å si noen ord om hva 

Rotary er og om det arbeidet som nedlegges  

spesielt overfor ungdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt medlem: Hans Kristian Guslund 
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Trekning på bilde til inntekt for PolioPlus 

 

Bildet av Fredrikstadkunstneren Ingar 

Aasen, alias Art Ranger, som ble loddet ut 

til inntekt for PolioPlus ble trukket 

23.februar og vinneren ble Steinar 

Sivertsen, president i Lillestrøm 

Rotaryklubb. 

Det ble solgt 450 lodd som ga et overskudd 

på kr 35.000,- til PolioPlus. Pengene er 

overført og godskrevet de klubbene som 

kjøpte lodd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotaryåret går videre. 

Det er med en viss tilfredshet at jeg observerer at Rotaryhjulet roterer og at organisasjonen 

fungerer. Det er nå avholdt både DTTS (District team training seminar), PETS (President elect 

training seminar) og DTA (District training assembly). Dette er viktige samlinger som skal 

bidra til at vi alle skal dra i samme retning også i året som kommer. Som sittende guvernør 

tillater jeg meg å gi alle innkommende presidenter et råd om å legge stor vekt på utfyllingen 

av KPM, sette opp målene i samarbeid med klubbens medlemmer og deretter bruke den 

som et styringsverktøy gjennom året som kommer. 

Dere som i dag sitter som presidenter fylte ut en (nesten) tilsvarende KPM for et år siden. 

Dere fylte ut med målsettinger og planer. Jeg håper dere av og til tar den frem og ser på den. 

«Gave Rotary 110 år» 

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». 
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Målsettinger om bidrag til The Rotary Foundation, PolioPlus og Annual Giving, bør innbetales 

nå i løpet av april for at det skal godskrives i deres Rotaryår. 

Bidragene skal innbetales i norske kroner til RIs konto i Nordea 6021.07.19736 og merkes 

med klubbens nummer og navn og at det gjelder TRF-Annual Giving event. PolioPlus. 

 

Jeg vil avslutte med å minne dere som enda ikke har bestemt 

dere for hvor sommerferien i år skal gå. Rotary Convention blir 

avholdt i Brasil 6. – 9. juni. Det er en fantastisk opplevelse i et 

fantastisk flott land. Det er fremdeles plasser ledig. God tur! 

 

 

 

 
Bli med på uforglemmelig fjordtur med Christian Radich  
 

Gjennom flere år har Rotary avd. Fredrikstad sendt ungdom på Christian 
Radich under Tall Ships Races. Ungdommen har opplevd mestring og 
vennskap med ungdom fra hele verden. I samarbeid har vi gleden av å 
invitere Rotarianere på fjordtur fra Fredrikstad.  

 
Avreise fra Fredrikstad: Onsdag 6. mai kl 17.00  
Ankomst samme sted kl 21.00  

 
INVITASJON TIL FJORDTUR  
I SAMARBEID MED ROTARY  

Vi inkluderer skutas herlige fiskesuppe,  
drikke kjøper du selv om bord.  
 
Pris for medlemmer kr 125,-  
Ledsager og andre kr 450,-  
Førstemann til mølla, Ved e-post etter at du har betalt til konto 

9722.17.44253 – oppgi navn! – påmelding til: Petter Eik-Andresen Fredrikstad 

Rotaryklubb. E-post: petterea@gmail.com 

Jubileer i april 2015 
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Medlemsnavn Fødselsdato Klubb År 

Spernes, Rolf 01/04/1935 Ørje-Töcksfors 80 

Gjørtz, Tor 02/04/1955 Askim Rotary 60 

Hagren, Roar 05/04/1955 Sarpsborg 60 

Lund, Kirsten 06/04/1965 Årnes Rotary 50 

Jørgensen, Robert 06/04/1945 Jeløy 70 

Sponberg, Siri 06/04/1965 Nesodden Rotaryklubb 50 

Larsen, Einar Finn 06/04/1945 Kråkerøy 70 

Poppe, Harald 07/04/1940 Kråkerøy 75 

Dahl, Kaare 08/04/1935 Eidsvoll 80 

Holen, Knut 10/04/1945 Kløfta 70 

Brandstorp, Nils 10/04/1945 Borge 70 

Steinholt, Hans-Richard 13/04/1940 Eidsvoll Syd 75 

Kure, Karl 14/04/1940 Trøgstad 75 

Holmsen, Anders 16/04/1940 Rakkestad Rotary 75 

Greaker, Hans-Kristian 16/04/1940 Hobøl-Spydeberg 75 

Evensen, Espen Nøklebye 17/04/1965 Fredrikstad 50 

Schjatvet, Jan 18/04/1940 Lillestrøm 75 

Beck, Terje Yngvar 19/04/1955 Råde Rotaryklubb 60 

Morken, Sverre 19/04/1945 Nittedal 70 

Fjeldstad, Anne Katrine Thorsen 19/04/1965 Gardermoen 50 

Grov, Sven 20/04/1955 Jessheim 60 

Grefslie, Rein 21/04/1945 Kolbotn 70 

Uggedal, Erling 21/04/1935 Sagdalen 80 

Dahle, Norman Asbjørn 23/04/1940 Aurskog-Høland 75 

Halstenstad, Liv 23/04/1940 Nittedal 75 

Nesteng, Rolf 24/04/1945 Tune Rotaryklubb 70 

Syversen, Egil 25/04/1945 Gamlebyen/Fredrikstad 70 

Døsen, Liv 25/04/1940 Sarpsborg 75 

Kvisgaard, Halvard J 26/04/1935 Sarpsborg 80 

Minge, Kay Åge 26/04/1955 Tune Rotaryklubb 60 

Bastøe, Jan 29/04/1955 Onsøy 60 
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Feiret 20.000 dagers bursdag til 
inntekt for Polio Pluss 
 
Jørn Fjæstad, Råde Rotary klubb feiret sin 20.000 dagers fødselsdag lørdag 7. 
februar i Råde idrettshus. Innbydelse ble sendt til alle i alle i Råde Rotary med 

respektive og venner og familie. Kuvertprisen ble satt til kr 500,- pr person som dekket 
koldtbord, drikke samt kaffe og kaker. Halden Storband stod for musikken 55 gjester kom 
hvorav 50 betalende. Inngangspenger gikk uavkortet til Råde Rotary (kr. 10.000,- til et lokalt 
prosjekt) og Polio Plus (kr. 15.000,-). 
 

 
På bildet: Jan Sverre Hanssen (t.v.), Jørn Fjæstad og Eva Mikkelrud. 
 
 
«Hovedtema» var Polio Plus hvor guvernør Jan Sverre holdt et informativt innlegg i sin tale. 
 

 
 
 
Jørn Fjæstad og Magdalena Eldor (for øvrig president i Rolvsøy Rotaryklubb) inviterte til 
feiring  på idrettshuset i Råde. 
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Hovedhensikten med selskapet var å sette fokus på Rotary og Polio Plus, dette også for 
andre utenom Rotary. 
Jørn Fjæstad opplyser at han har fått mange positive tilbakemeldinger på akkurat dette fra 
ikke-rotarianere. 
Innbydelsen som ble sendt til venner/familie inneholdt også informasjon om Polio prosjektet. 
Det ble også solgt lodd på bildet til Art Ranger. 
 
 

 
Invitasjon fra Øyane Rotaryklubb 
til å delta i et prosjekt 
 

 
Prosjektet heter 10 000 Happy Birthdays. 
Dette har sitt utspring ifra Norge. Dette har som 
oppgave å bidra til å redusere barnedødeligheten og mødredødeligheten i de 75 fattigste landene 
i verden. 
10 000 Happy Birthdays er et prosjekt som har som oppgave å lære opp jordmødrene i de 
fattigste landene i verden. Det er Verdens Jordmor Organisasjon som organiserer og utfører 
denne opplæringen. Prosjektet er støttet av Laerdal Global Health 
Prosjektet blir støttet av Distrikt 2250 og Øyane Rotary har som oppgave å presentere dette for 
Rotaryklubbene i distrikt 2250 og for klubber i andre distrikter. 
 
Prosjektet ble presentert for RI-President Gary C.K Huang under hans besøk i Oslo den 3. 
november. Et prosjekt som Huang ville ta med seg for å presentere på Convention 6-9 June 
2015 in Sao Paulo i Brazil. 
Dersom en eller flere av klubbene i distrikt 2260 ønsker å vite mer om dette prosjektet kan dere 
lese mer om dette på disse sidene, 
 
http://www.laerdal.com/no/doc/400/Laerdal-Global-Health 
https://www.facebook.com/10000happybirthdays?fref=ts 
eventuelt ta kontakt med Øyane Rotary. 
Bjørn Westfoss Larsen, westfoss@icloud.com tlf, 977 49 871 


