GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR APRIL 2015.

Jan Sverre Hanssen
Distriktsguvernør 2014/2015,Distrikt 2260

Årets motto

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

Distriktsguvernør 2017 – 2018
Nominasjonskomiteen i RI distrikt 2260 har nå innstilt Yvona Holbein, Strømmen
Rotaryklubb til vervet som distriktguvernør 2017-2018 for RI distrikt 2260.
Yvona Holbein er født 29.mars 1960. Hun har vært medlem av Strømmen
Rotaryklubb siden 2006. Hun var klubbpresident i Rotaryåret 2013/2014 og
oppfyller kravene som kreves for å stille som distriktguvernør
Yvona Holbein er har klassifikasjonen bygningsingeniør og arbeider i teknisk
avdeling i Lørenskog kommune. I løpet av sin presidentperiode jobbet hun svært
aktivt i klubben bl.a. for det store arrangementet Sagelva-festivalen. Holbein er en
aktiv og dedikert Rotarianer.
Vi gleder oss til å samarbeide med Yvona Holbein og takker Strømmen Rotary Klubb
og Holbein for at de vil gjøre en innsats for distriktet vårt.

Månedsbrev for april
Vi er kommet til slutten av april, og det er kun to måneder igjen av dette rotaryåret. Planene
var så store, og det er vel ikke alt jeg har rukket å gjøre. Derfor er det viktig at det er et
samarbeid mellom de som var før og de som kommer etter. Noe er påbegynt som andre må
fullføre.
Dette gjelder også i klubbsammenheng. Det gjelder å ha noen hovedlinjer man skal følge.
Det er viktig at klubben har noen langsiktige planer. Det bør dere tenke på nå som dere kan
utforme veien videre.
Imidlertid hender det at det skjer noe som ikke er planlagt og som gjør at man må handle
raskt. 25. april var en slik dag. Vi fikk melding om at Nepal var rammet av et jordskjelv med
styrke 7,8 på Richters skala og viste vel allerede da at det var alvorlig. Etter hvert som
meldingene kom inn fikk vi et inntrykk av omfanget. Det var enormt.
Jeg har da også fått henvendelser fra mange klubber som ønsker å hjelpe, og som lurer på
hvordan. Det er en rekke hjelpeorganisasjoner som er profesjonelle på den slags katastrofer
og som ber om bistand. Vi hører bl.a. om Norges Røde Kors, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp
som alle gjør en flott innsats.

Shelter Box. Jeg har fått mange spørsmål om ShelterBox og forholdet til Rotary. P.g.a.
intern uenighet i ShelterBox ble det i 2012 et brudd i samarbeidet mellom ShelterBox og
Rotary. Rotary har nå «friskmeldt» ShelterBox. Det har jeg fått bekreftet fra RI-president
Gary C. K. Huang som oppfordrer til samarbeid.
ShelterBox er en internasjonal nødhjelpsorganisasjon som leverer bokser med telt og annet
livbergende utstyr til mennesker i katastrofe- og konfliktområder.
Rotary bidrar til vårt arbeid på flere måter; Både med innsamling av penger, men også når
hjelpen skal deles ut i katastrofeområder. Her er bistand fra lokale rotarianene særlig
verdifull. Det kan dreie seg om alt fra logistikk til å finne frem til de familiene som trenger
hjelpen mest.

Et ShelterBox Response Team er på plass i Nepal, hvor første oppgave er å skaffe en oversikt
over hjelpebehovet. Nye team er på vei inn og skal være på plass onsdag 29. april 2015.
ShelterBox har også tidligere hatt oppdrag i Nepal, sist i november 2014. Vi har også utstyr
forhåndslagret i Nepal, og dette vil gi oss god mulighet til raskt å få levert hjelp dit behovet
er størst. Mer utstyr fra forhåndslagre vil bli sendt så snart det foreligger en oversikt over
situasjonen. Alle melding så langt tyder på at behovet er meget stort, særlig for den type
materiell ShelterBox er spesialister på. ShelteBox samarbeider med Rotary i Nepal, samt
andre humanitære hjelpeorganisasjoner i landet.

ShelterBox i Norge
ShelterBox Norway er en frivillig humanitær organisasjon som er registrert i
Brønnøysundregistrene (org. nr. 911 994 739). Organisasjonen er også godkjent i
innsamlingskontrollen (http://www.innsamlingskontrollen.no/nb/artikkel/vis/31)
En stk komplett ShelterBox koster kr 6.000,-, men det er selvsagt mulig å bidra med et
hvilket som helst beløp. Beløp kan innbetales til kontonr.: 3201.62.12767.
Mer informasjon om ShelterBox finner du her: www.shelterboxnorway.no

Water Survival Box er også godkjent av Rotary International. Water Survival Box er på
mange måter en enklere løsning basert på samme idé. De har ikke kontor i Norge og betaling
for 1 stk Water Survival Box er £ 170 , dvs. ca 2000 kroner, må betales til konto i England.
Bank: CAF Bank, West Malling, Kent, England
Bank Code: 40-52-40
Account: Worldwaterworks Ltd
A/C No: 00020591
IBAN: GB48MIDL40053072138549
SWIFT: MIDLGB2141W

Direkte bidrag til Rotary i Nepal
Jeg vil også vise til en epost jeg har fått fra Distriktsguvernør Ravindra Piva i Nepal hvor han
ber om bistand direkte til det arbeidet Rotary i Nepal har satt i gang.
RID 3292 DISASTER RELIEF - NEPAL
Dear Governor Jan,
RID 2260, Norway
My country, Nepal, was majorly hit by an earthquake on Saturday, 25 th of April, 11.56 am local time with
magnitude 7.9 on Richter Scale followed by several after shock tremors.
We suffered another major hit on the 26th with magnitude 6.7 at about 1 pm with more after shock hourly
tremors.
We have about 6,000 people reported dead and nearly 11,000 casualties.
After an emergency meeting held amongst immediate Task Force Rotarians in Kathmandu on Sunday, April
26th, we have made the following tasks to be put into force immediately for the affected. I humbly request you
to willingly help support Rotary’s Disaster Relief Fund financially or by kind and immediately inform us upon
how you have executed your reach to us.
Immediate Temporary Relief:
1. Blankets 15,000 pcs
2. Tent material 10,000 pcs
3. Dry Food (instant noodles, beaten rice )
4. Water as required
5. Medicinal Kits as required
6. Dead body wrappers 5,000 pcs
We have also made long term support plans which we will share by email once the temporary emergency
needs are no longer needed.
Please note the following Bank Details for transfer of worthy funds from your District’s end.
Bank Account Name:
Bank Name:
Account Number:
SWIFT CODE:

RI District 3292 Disaster Relief Fund
NMB Bank Limited, NEPAL
0010 0005 455A
NMBBNPKA

Useful numbers:
DG Rabindra Piya : +977-98550-55735
District Secretary Nugal Vaidya : +977- 98510-39703
Rtn.,Yadav Kharel : +977-98510-48875
Rtn. Uttam Bhattarai : + 977-98510-20613
Deewaker Piya S/O DG Rabindra: +977-98020-44202
I look forward to your support.
Yours in Rotary,
DG Rabindra Piya
RID 3292, Nepal

Som dere forstår er det mange muligheter til å hjelpe og det er vanskelig, for ikke å si umulig
for meg å anbefale det ene foran det andre. Det eneste jeg er sikker på er at det er feil å ikke
gjøre noe.

Obs! Obs!: Snart går fristen for å etablere nye hjemmesider
ut!
De "gamle" hjemmesidene fra Web Computing blir borte 30. juni! Det er derfor viktig at
klubbene nå etablerer hjemmesidene på den nye plattformen så snart som mulig. Noen
klubber har kommet i gang, men ca halvparten gjenstår.
Det er visstnok relativt enkelt å komme i gang, men det krever litt tid og arbeid å overføre
stoff fra gammel til ny side. Det er derfor viktig å komme i gang. Her er noe hjelp.
Den offisielle veiledningen finner du på www.support.rotary.no
Imidlertid har distrikt 2250 laget noen videoer som du finner på deres kurs-side. Disse har vi
fått anledning til å benytte og du finner de på http://d2250.rotary.no/no/kurs#.VUIgvul03q6
Håper dette kan være til hjelp. For øvrig kan distriktets DICO kontaktes på
dico.2260@rotary.no
Dersom alt dette likevel føles vanskelig og behovet for hjelp fortsatt er til stede, ta kontakt
med deres AG eller meg. Hjemmesiden er viktig!

Momskompensasjon
Momskompensasjonsordningen ble
besluttet innført for alle Rotary Klubber i
Norge på vårmøte 10. april 2015.
Ordningen er frivillig for klubbene, og
NORFO anbefaler alle klubber i Norge om
å delta. Søknadsfristen er satt til 15. juni
2015. Innen den dato må søknadsark
være mottatt av NORFO v/
Økonomiansvarlig Halvor Thommesen,
ht@norsilva.no.
Informasjon om momskompensasjon ble
sendt alle presidentene 30. april.

April er Magazin Month –
Rotary Norden
Jeg skal ikke si så mye om magasiner
denne måneden, men alle rotarianere er
pålagt å ha et abonnement på et
Rotarymagasin. I Norden har vi valgt
Rotary Norden. Jeg har tidligere tatt opp i
månedsbrevet bladets dårlige økonomi.
Dette skyldes i stor grad de høye
utgiftene til porto. Jeg sender derfor
igjen en anmodning om at de av dere
som vil ha bladet tilsendt elektronisk gir
melding om det til klubbens sekretær, så
legges endringen inn i medlemsnett.

Medlemsutvikling
Medlemsutvikling og rekruttering har vært en av de prioriterte målsettingene i dette
Rotaryåret, og dersom det skal måles i utvikling av antall medlemmer kan vi trygt si at målet
ikke er nådd. Imidlertid har det vært en liten positiv utvikling siden årsskiftet. Vi er nå i h.h.t.
RIs register 1771 medlemmer. (Det er en differanse mellom Medlemsnett og RI som skyldes
sammenslåing av to klubber og som må korrigeres.)
10. april hadde Rakkestad Rotaryklubb festaften med medlemsopptak. De tok opp hele 7 nye
medlemmer. GRATULERER!
Guvernøren gratulerer de nye Rotarymedlemmene i Rakkestad Rotaryklubb

Bidrag til The Rotary Foundation, Annual Fund og
PolioPlus
Dersom noen klubber eller enkeltmedlemmer har planer om å gi bidrag
til The Rotary Foundation i dette Rotaryåret er det nå på tide. Husk at
summen av bidrag til TRF Annual Fund styrer hvor mye vi får tilbake til
District og Global Grants.

Aktiviteter i distriktet
Denne gangen har jeg fått tilsendt et bidrag fra Sarpsborg Rotaryklubb hvor president AnnHege Indrevoll forteller: I Sarspborg Rotary jobber vi nå med å få realisert et utkikkstårn på
Appelsintoppen i Sarpsborgmarka.
Vi har sakset fra lokalavisa SA:
Lysløypekomiteen i Sarpsborg har i samarbeid med Sarpsborg Rotary Club planer om å bygge
et utkikkstårn på Appelsintoppen.
Appelsintoppen har gjennom flere år vært et samlingssted for turgåere i Sarpsborgmarka.
Stedet er også lett tilgjengelig for barn og ungdom fra nærliggende skoler og barnehager.
Høyeste punkt
Det planlagte tårnet vil bli plassert på markas høyeste punkt. Hvilket vil gi en eventyrlig utsikt
i alle himmelretninger.
I tillegg til selve tårnet ønsker initiativtakerne å opparbeide en rasteplass med gapahuk og
ildsteder, samt bord og benker.

I sin søknad om tilskudd fra kommunens fond til kulturanlegg skriver komiteens leder, Aage
Rishøi, blant annet følgende: «For å få barn, og også voksne, ut i naturen mener vi det er
viktig for dem å ha et mål å gå til som samtidig gir naturopplevelse og spenning. Dette vil bli
et naturlig samlingssted for barnehager, skoler og andre grupper. Tårnet vil dessuten være
en gave til Sarpsborg i forbindelse med tusenårsjubileet».

Jubilanter i mai 2015
Medlemsnavn

Fødselsdato

Klubb

År

Bakke, Ole Ludvig

01.05.1965

Rakkestad Rotary

50

Filtvedt, Josef

03.05.1955

Hobøl-Spydeberg

60

Johansen, Bertil

04.05.1945

Rakkestad Rotary

70

Haraldsen, Egil

05.05.1945

Kråkerøy

70

Lunde, Svein Erik

05.05.1955

Askim Rotary

60

Bråthen, Øivind

06.05.1940

Tune Rotaryklubb

75

Pedersen, Bengt Olav

08.05.1945

Jeløy

70

Sørensen, Britt

08.05.1940

Hvaler

75

Westgaard, Ragnar Falch

11.05.1945

Vestby

70

Monsen, Gry Elisabeth

12.05.1955

Gjersjøen

60

Ringnes, Håvard

13.05.1965

Kløfta

50

Bakke, Odd

17.05.1940

Rakkestad Rotary

75

Skjerve, gunnar

19.05.1955

Halden Rotary Klubb

60

Arntsen, Randi Aure

21.05.1955

Hvaler

60

Arnestad, Thor

23.05.1935

Askim Rotary

80

Blindheim, Karl Erik

25.05.1965

Skedsmokorset

50

Sundby, Per

25.05.1945

Skjeberg

70

Svenkerud, Tor Erik

29.05.1935

Lørenskog

80

Helsør, Hans Kolbjørn

30.05.1940

Sagdalen

75

Grønnevet, Kjell

30.05.1945

Nesodden Rotaryklubb

70

Barlie, Ine

31.05.1965

Kolbotn

50

