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Jan Sverre Hanssen       Årets motto 

Distriktsguvernør 2014/2015,Distrikt 2260 

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 juli 2015:   1 US$ = NOK 7,80 

  
Månedsbrev for juni. 

Så er vi kommet til juni og Rotaryåret nærmer seg slutten. 1. juli overleverer jeg 

guvernørkjedet og ansvaret til Jon Ola Brevig fra Fredriksten Rotaryklubb. Ta godt imot 

han! 

Når vi nå har kommet så langt er det naturlig å oppsummere dette året som har gått veldig 

fort. Jeg ser tilbake med glede på alt jeg har opplevd. Høyest setter jeg alle de fine 

klubbesøkene jeg har fått være med på. Jeg setter umåtelig stor pris på at jeg har fått 

treffe mange interessante og hyggelige mennesker. Mange som jeg nå kan kalle mine 

venner. Det er det Rotary dreier seg om. Skape vennskap. 

En Rotaryguvernør er RI-presidentens representant i distriktet, og jeg har sett det som min 

oppgave å formidle hans tanker og målsettinger. Jeg presenterte på mine besøk i klubbene 

RI-presidentens 3 mål for Rotaryåret 2014 – 2015. Hvordan har det gått med dem. 

 End Polio Now.  

Vi har samlet inn store beløp til PolioPlus. Klubbene i distrikt 2260 har pr 15. juni samlet 

inn nesten 23.000 USD. I tillegg har vi gitt 25.000 USD fra våre egne DDF midler. 

Dette har bl.a. ført til at det i Afrika ikke har blitt rapportert noe tilfeller av polio siden juli 

2014 og at tilfellene av sykdommen i Pakistan er 70 % lavere enn i fjor. Vi er på rett vei! 

 



 Øke medlemsmassen. 

I Distrikt 2260 var vi 1831 medlemmer ved årets begynnelse. Nå pr 26.6. er vi 1775. Det er 

en nedgang på ca 3%. Ca halvparten av denne nedgangen skyldes nedleggelse eller 

sammenslåing av klubber. Vi har i året som har gått mistet 3 klubber, Nordby, 

Fredrikstad/Glemmen og Gardermoen. 

Imidlertid ser vi at det er visse lyspunkter. Det er 21 klubber som har økt sin 

medlemsmasse og 4 av disse med 10% eller mer. Det er Rakkestad, Ørje-Töckfors, Hobøl-

Spydeberg og Hvaler (Fredrikstad og Gardermoen har hatt vekst p.g.a. sammenslåing). Som 

jeg lovte i månedsbrevet i september, skulle jeg reise rundt med en flaske champagne til 

de klubbene som hadde en medlemsvekst på over 10 % ved årets slutt. Champagne er 

overlevert til de fire nevnte klubber. Dersom det er flere som kommer til ved den siste 

målingen pr 30.6., så kommer jeg på besøk. 

 

                       
 

 

Jeg har observert at det er de klubbene som hele tiden har hatt et fast fokus på 

medlemsutvikling og rekruttering som har lykkes best med dette. Jeg oppfordrer derfor 

neste års president og styre i klubben til å sette dette på dagsordenen tidlig. August er 

måneden for medlemsutvikling, og det er viktig å lage en plan og å følge opp denne 

gjennom hele året.  Lykke til! 

 

 Arranger en Rotary Dag – «Light up Rotary» 

Det tredje av RI-presidentens mål var at alle klubber i hele verden skulle arrangere en 

Rotary Dag for å gjøre Rotary kjent. 

«Light up Rotary» var hans valgte motto, og jeg vet at klubbene i Distrikt 2260 virkelig har 

fulgt opp dette. Så godt som alle klubbene har arrangert en Rotary Dag i en eller annen 

President Benny Alvarsson har mottatt champagne  Nils Svensøy blir tatt opp som medlem i Sagdalen RK 



form. Vi har i året som har gått fått mye og god pressedekning og vi har antagelig klart og 

gjøre Rotary mer synlig i vårt lokalmiljø. Dette oppfordrer jeg til at skal fortsette 

 

 
 Ås Rotaryklubb har sin Rotary Dag 

 

Aktiviteter i distriktet. 
 

Råde Rotaryklubb delte ut Georgia stipend og Paul Harris Fellow 
På en klubbkveld i slutten av mai ble Rådejenta Julia Irene Alvær presentert for klubbens 

medlemmer. Hun har blitt tildelt et Georgiastipend og skal begynne på sine 

veterinærstudier i staten Georgia, USA til høsten.  

På samme møte ble lokalhistoriker Eigill Tangen også fra Råde tildelt en PHF. Eigill Tangen 

har også bidratt til å profilere Råde ved at han har utarbeidet profileringsmateriellet som 

er blitt brukt på Distriktskonferansen og ellers i dette guvernøråret. 

Rådes ordfører, Rene Rafshol, var også til stede på møtet hvor han delte ut blomster og 

annerkjennelser fra kommunen både til Julia og Eigill. Ordføreren berømmet også årets 

Distriktsguvernør for arbeidet som har blitt utført for å profilere Råde i Rotarydistriktet. 

Gaven fra kommunen var en glassbolle fra Hadeland Glassverk. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Boe-Johannes Hermansen 

 



Sagdalen Rotaryklubb 30 år. 
Sagdalen Rotaryklubb feiret sitt 30 års jubileum på ærverdige Losby Gods 5. juni.   

 

 
Mingling hører hjemme i alle Rotarysammenkomster 

 

 

 
Forventningsfulle festdeltagere klar for fire retters middag 

 

 



            
 

 

 

 
 

                    
 

 

 

 

Det ble holdt f lere taler  

Det var også presidentskifte 

Avtroppende president, Hans Jakob Rommetvedt Årets nye president, Lene Tønset 



Rakkestad Rotaryklubb på tur til England. 
Rakkestad Rotaryklubb inviterte medlemmer og ledsagere på tur til Storbritannia fra 04. til 

07.06.2015. Invitasjon ble mottatt svært positivt og de endte opp med 58 påmeldte.  

Turen ble en suksess, og medlemmene i klubben mener dette skyldes god planlegging og 

forberedelser. Deltakerne ble skolert før avreise og videre på turen. 

Nedenfor kan dere lese reisebrevet som også ble tatt inn over to sider i Rakkestad Avis. 

 

Rakkestad Rotary på Englandstur. 

Rakkestad Rotary-klubb hadde et ønske om tur for klubben med et innhold som skulle være 

både spesielt og lærerikt. Etter et besøk av Erik Varden på et medlemsmøte for flere år 

siden, ble ideen om å besøke han i England tent. Dette syntes litt ambisiøst, men etter mye 

planlegging og jobb kunne turen bli en realitet for medlemmer av Rakkestad Rotary-klubb 

med ledsagere.  

Før soloppgang startet turen fra Rakkestad via Rygge til Stansted. Derfra gikk det med buss 

til lunsj i Coalville. En sulten gjeng var nok litt overrasket over potet -og purresuppe med 

brød og vann til lunsj. Det var hyggelige og enkle omgivelser og en vennlig betjening som var 

rolige og brukte den tiden de trengte.   

Endelig var det tid for turens høydepunkt, nemlig besøket i klosteret. Dette startet med at vi 

fikk overvære munkenes tidebønn ‘None’ klokka 14.15 i det store gotiske kirkebygget. 

Mesteparten av munkenes bønn foregår på engelsk, men det er også innslag av latin og 

gregorianske sanger. Deretter ble det orientering av abbed Erik Varden i kirken.   

Erik Varden er 41 år og antagelig den eneste personen fra Degernes som har valgt å leve som 

munk. De som kjenner han fra skoleårene, vet at han utmerket seg faglig, og han hoppet 

faktisk over et år på ungdomsskolen og begynte rett på internasjonalt gymnas i England. 

Etter dette har han bemerket seg spesielt først på Cambridge og siden i den katolske kirke.  

For 12 år siden valgte Erik å tilslutte seg klosteret Mount Saint Bernard Abbey i Coalville ved 

Leichester. Dette tilhører Cistersienserordenen og ble åpnet i 1835. På dette klosteret lever 

det nå 25 munker som har viet sitt troskapsløfte og er tilsluttet stedet for resten av sitt liv. 

Cistersienserne ønsker å leve sitt liv enkelt og fredfullt for på denne måten ha mulighet til 

bønn og selvinnsikt. En munk søker Gud. For å få nødvendig ro, bor munkene i kloster der 

mest mulig materielt støy ikke er til stede. Dagene har faste gjøremål bundet opp av syv 

bønner. Dagen starter grytidlig, klokka 3.15 og første bønn klokka 3.30. I følge Varden blir 

man fort vant til dette. Reisefølget fra Rakkestad som denne dagen hadde startet sin dag 

omtrent samtidig som munkene i England, hadde ikke noe ønske om å gjøre dette til rutine.  

Munkene har viet sitt liv til Gud og bruker store deler av sin hverdag til bønn og læring. Men 

klosteret skal også drives, noe som krever mye. Mount Saint Bernard Abbey har en stor 

eiendom og drev inntil for få år siden melkeproduksjon. Dette er nå erstattet av ren 



kjøttfeproduksjon. I tillegg har klosteret pottemakeri og driver overnattingsvirksomhet. Hit 

kan alle som ønsker det komme for kortere eller lengre tid, og summen de betaler for 

overnatting bestemmer de selv. Stedet skal være åpent for alle som trenger det, helt 

uavhengig av økonomisk stilling.  

Klosteret har mange flotte bygninger i velstelte omgivelser. Dette er både økonomisk og 

arbeidsmessig krevende. Munkene gjør selv mye praktisk jobb, men leier også inn hjelp. For 

reisefølget var det ganske interessant hvordan Varden snakket om utfordringer med 

vedlikehold av bygninger, utvikling av gårdsdrift, dokumentasjonskrav og krav til helse, miljø 

og sikkerhet samt bruken av internett inn i klosterlivet. Det er utfordrende å drifte og 

videreutvikle den store eiendommen samtidig som man skal kunne beholde nok ro og fokus 

på bønn og selvutvikling.  

Reisefølget fikk en fin omvisning på deler av området og fikk se blandingen av bønn og drift i 

praksis. Det var ganske fascinerende å få guiding rundt på området mens en gressklipper 

bråkte i bakgrunnen og storfe ble matet. Flere i reisefølget uttrykte ønske om å komme 

tilbake til klosteret ved en senere anledning for å overnatte.  

Etter mange inntrykk gikk turen videre til York der det ble innkvartering og en tidlig kveld. 

For oss nordmenn er York spesielt interessant fordi det var et kjent sted for vikingene. Det 

ble også et besøk på Jorvik Viking Centre for å bli kjent med historien fra vikingtiden. York er 

et levende minne om uavbrutt bosetning gjennom mer enn to tusen år, og reisefølget fikk en 

opplevelsesrik dag i byen med besøk både i York Minster og The Shambles, en gammel 

slaktegate. York er en by med muligheter for de fleste. Her er fine parker, flotte kirker, gamle 

bygninger og koselige engelske puber.  

Den siste dagen gikk turen til Cambridge. En velvillig bussjåfør kjørte utenom de store 

gjennomfartsveiene så reisefølget fikk se typiske engelske landsbyer og et særdeles frodig 

landskap. Bøndene som var med på turen kjente nok et snev av misunnelse over de store, 

flotte jordene med avlingspotensiale som er atskillig høyere enn i Rakkestad.  

Cambridge er mest kjent for universitetet, men også denne byen har vært viktig for 

vikingene. Cambridge er også fotballens startsted. Den siste dagen på turen benyttet mange 

i reisefølget seg av tilbudet om punting på elva Cam. Med guiding gir dette en rask oversikt 

over ulike bygninger som er tilsluttet universitetet kombinert med en hyggelig opplevelse i 

pene omgivelser. I solskinn og etterlengtet sommervarme ble det en god dag med 

muligheter for alt fra avslapping på engelske puber til shopping, parkvandring og 

oppdagelsesturer i universitetsområdet. Etter mange inntrykk var det på tide og vende 

tilbake til hjemlandet med gode minner. 

Rakkestad Rotary har hatt en flott faglig og sosial tur. 

  



 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Munk Erik Varden 

Mamma Bjørg, Erik, pappa Sven Åge 

Deltagerne på Rakkestad RKs Englandstur 



 

Jubilanter juli 2015. 
 

Medlemsnavn Fødselsdato Klubb År 

Reboli, Odd 01/07/1935 Kolbotn 80 

Midtskog, Svein Magne 07/07/1955 Rakkestad Rotary 60 

Øiesvold, Erik 07/07/1955 Jessheim 60 

Rønnevig, Pål Magne 09/07/1945 Årnes Rotary 70 

Kiønig, Jahn 12/07/1935 Fredrikstad 80 

Wilhelmsen, Dag 12/07/1955 Rygge 60 

Klemsdal, Arild 14/07/1945 Fredrikstad 70 

Kølbel, Audun 14/07/1940 Kråkerøy 75 

Brevig, Jon Ola 15/07/1940 Fredriksten 75 

Sandberg, Arne John 18/07/1940 Nittedal 75 

Rindal, Trygve 18/07/1945 Mysen Rotary klubb 70 

Berg, Jarle 20/07/1940 Fredriksten 75 

Børresen, Bernt Erik 26/07/1955 Gamlebyen/Fredrikstad 60 

Asak, Hans Terje 26/07/1955 Lillestrøm 60 

Løkkeberg, Paal Espen 27/07/1965 Rygge 50 

Engebø, Bjørn 27/07/1955 Jessheim 60 

Mathisen, Bent 28/07/1955 Borge 60 

Haugstad, Bjarne 28/07/1945 Lillestrøm 70 

Elahi, Kamran 28/07/1965 Strømmen 50 

Jenssen, Stian 29/07/1965 Rygge 50 

 


