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Distriktsguvernør 2015-2016 - D 2260
Jon Ola Brevig, Fredriksten Rotaryklubb

Brekkerødlia 116, 1782 Halden
Telefon: +47 906 43 429

jbrevig@online.no

Halden, 2015-12-31

Guvernørens månedsbrev oktober-desember
2015

Distriktsguvernør Jon Ola
Brevig oppfordrer alle til felles
innsats for Rotary

Material til Guvernørens
månedsbrev sendes til e-post
jbrevig@online.no

Frister
31. desember:
Sjekke at klubbens medlemstall
pr 1. desember er korrekt
(Telledato for kontingent)
31. desember:
Rapportere på «My Rotary»
tillitsvalgte i klubben og i
distriktet
Downloads/how_to_add_club_o
fficer_en.pdf
15. januar:
Betale for godkjente RYLA.-
kandidater
31. januar
Betale kontingent til RI og
Distriktet

God Jul og et
riktig godt Nytt
År

Det er snart gått et halvt år siden jeg
tiltrådte som Distriktsguvernør. Møte
med klubbene har stått i fokus, og det
har vært interessant å møte nesten alle
klubbene. Jeg opplever gjennomgående
en positiv innstilling til å gå inn i
prosesser med å fornye klubbene.

Nyttårshilsen fra RI Presidenten Ravi
og Vanthy

«All of us have been given so many gifts.
Now we have been giving this great gift of another
year… to take everything we are and can became –

and be a Gift to the World»

Temaene i dette månedsbrevet er:
 Distriktskonferansen
 Flyktningarbeidet i Rotary
 Møte med RI Director Per Høyem

Disriktskonferansen
Distriktskonferansen ble gjennomført fra lørdag 19. til søndag 20. september
2015. Første dag var viet temaet Europa i endring – Hvor går Europa?
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Aktiviteter i oktober:
 1. Seminar Prosjekter/TRF

(Østfold)
 10. og 11. Distriktskonferanse,

D 1360, Island
 15. Distriktsråd/Ledergr.møte
 17. Distriktskonferanse D 2310,

Oslo
 24. NORFO Høstmøte

Aktiviteter i november:
 21.og 22. Rotary

International Institute,
Zone 15,16, 17 og 18a,
Kenilworth, UK

Aktiviteter i november:
 12. Samling Ass.

Guvernører
Aktiviteter i desember:

 3. Møte med RI Director
Per Høyen

Gjennomførte klubbesøk i oktober:
 5.Halden RK
 6. Askim RK
 7. Onsøy RK
 12. Nesodden RK
 13. Hvaler RK
 14. Mysen RK
 19. Lørenskog Vest RK
 20. Jeløy RK
 21. Kolbotn RK
 22. Lørenskog RK
 26. Rolvsøy RK
 27. Oppegård

Gjennomførte klubbesøk i
november:

 2. Gjersjøen RK
 3. Ås RK
 9. Moss RK
 10. Borge RK
 11. Drøbak RK
 16. Vestby RK
 18. Tune RK
 23. Kråkerøy RK
 24. Fredrikstad RK
 25. Skjeberg RK
 30. Råde RK

Gjennomførte klubbesøk i
desember:

 2. Fredriksten RK
 4. Gamlebyen/Fredrikstad RK
 10. Ski/Langhus RK
 21. Sarpsborg RK

I tillegg ble avholdt Generalforsamlingen for Jan Sverre Hanssen sitt år som
Distriktsguvernør.

Temaavdelingen: Europa i endring – Hvor går Europa?
Ukraina, Hellas, flyktningestrømmen – krisene ruller over Europa.
Tre fremtredende foredragsholdere gikk bak de flimrende
nyhetsbildene på Rotarys distriktskonferanse for Østfold og Akershus
19. og 20. september.

Felles forståelse eller eskalert konfliktnivå?

Tidligere ambassadør til Tsjekkia Mette Kongshem har markert seg
med en alternativ stemme i debatten om den” farlige” Putin. I en vel
avbalansert fremstilling viste hun hvordan Putin og dagens Russland
må forstås også på russiske premisser og ikke bare våre vestlige. Da
blir han ikke fullt så farlig.

Kongshem spurte om Europa og vestlig politikk etter Berlinmurens
fall kan ha bidratt til den utvikling vi nå står i. Etter den kalde krigens
avslutning har vesten oppfattet seg som vinner. NATO og Europa har
strukket grensene for vestlig dominans stadig lenger østover. I
Ukraina har Russland aktivt markert, hvor de mener grensene for
vestlig innflytelse bør gå. For å kunne forstå krisen er det viktig å
forstå russiske tenkemåter. Putin går i Petter den stores fotspor. Han
forsøker å skape enhet og samling i Russland, gjennom å ta vare på
tradisjonelle verdier og holde på sin åndelige identitet. Putin har
fokusert på å danne en sterk stat. Annekteringen av Krim kan ses på
som et bevis på at Russland har tatt tilbake rollen som en egen
stormakt i øst.

Utvidelse i NATO og EU østover var begrunnet med ønsker om økt
levestandard, men bidro like mye til å øke spenningene mellom
Russland på den ene siden og Europa – NATO på den annen. I
Ukraina står frontene ikke bare mellom de stridende parter, men er
like mye en geopolitisk konflikt. For Russland var det uakseptabelt å
miste Krim. Selv om vi ikke aksepterer annekteringen, må vi forstå
dem.

Kongshem understreket at nye kriser gjør det nødvendig å bedre
samarbeidet mellom øst og vest, hvor fokus må rettes på hvordan
man kan bygge felles europeiske verdier. Og vi trenger Russland for
å komme terroren til livs. Derfor bør vi være lydhøre.

Kampen om Europas framtid

Simen Ekern, idéhistoriker og journalist bosatt i Roma, tilhørte den
unge Erasmusgenerasjonen som i de optimistiske 1990-årene skulle
skape den nye europeiske identitet. Han tok møtedeltakerne med på
en rundreise til europeiske land og viste hvordan nasjonal identitet er
en til dels viltvoksende plante med dype røtter, fra det skotske
høylandet til de ungarske slettene.
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Tre kriser truer den europeisk identitet: euro-krisen, flyktningkrisen og øst-vest dimensjon. Hvilken rolle
spiller vi nordmenn i denne situasjon? Svært lite argumenterte Ekren. Vi står for gassleveranser, resten får
noen andre stå for.

Europeiske verdier i spill?

Med humor og alvor tok Henrik Syse forsamlingen med på en reise gjennom europeisk” verdihistorie”, med
korte opphold på noen sentrale stoppesteder.” Demokratiets vugge stod i Hellas, men noe tyder på at de ikke
helt har klart å komme ut av vuggen”, var en av mange slående formuleringer som holdt forsamlingen
fremoverlent. Hvilke verdier er satt i spill? Å hjelpe mennesker i nød, - og å ta kostnadene. Det enkelte
menneskes iboende verdighet, - det er en europeisk formulert verdi som har fått universell aksept, - og som vi
utfordres på i dagens situasjon.

Kongshem, Ekern og Syse bidro til en opplyst debatt om hvor Europa går. Hvert enkelt individ kan gjøre en
forskjell, samtidig er det viktig å huske på at enkeltmennesker som får for mye makt, kan være farlige. Nytt
samarbeid med Russland må til om
problemene skal løses. Internasjonale
konflikter løses best gjennom dialog, og
det bør være en dialog basert på respekt
for ulike synspunkter og verdisyn.
Rotary bidrar gjennom støtte til helse,
utdanning og oppbygging av sivile
samfunn til å gjøre verden til et bedre
sted å leve. Temakonferansen
synliggjorde for alle Rotarianere at
forståelse og respekt er sentrale verdier,
som alle bør kunne stille seg bak. Da
bidrar vi alle til å gjøre verden til et
bedre sted å leve. Rotarianere ønsker å
være en gave til verden.

Fra høyre i bilde: Filosof Henrik Syse,
tidl. Ambassadør Mette Kongshem og
journalist og forfatter Simen Ekern (Kåret til Årets Europeer 2015)

Fredsarbeid med Rotary i bagasjen
Rotary Peace Fellow Anne Kjær Riechert fra Berlin ga et overblikk over
sitt arbeid som Rotary Peace Fellow.

I dagens situasjon kunne lokale Rotryklubber ta initiativ til kontakt med
flykninger. Hun nevnte som eksempel å stille bærebare PCer til
disposisjon for flykninger med hensiktsmessig programvare. Kunne det
sørges for Internettoppkobling, ville en eller flere flykninger opparbeide
seg informasjon og kunnskap sammen med en eller flere Rotaryfaddere.

Alle som kommer nye til landet vil ha behov for en lokal kontakt, som kan
bidra til raskere kontakt med det lokale samfunnet.

Flyktningarbeidet i Rotary
Med utgangspunkt i Anne Kjær Riechert sitt innlegg på Distriktskonferansen vil det være mange oppgaver
som de lokale klubbene kan ta tak i. Fra President Bjørn Blakstad i Sørumsand Rotary har jeg mottatt en e-
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post som beskriver hvordan de til nå har gått frem. Jeg tillater meg å kopiere det vesentlige i e-posten fra
Sørumsand RK nedenfor:

«Hei,
Flyktningarbeidet pågår nå i det ganske land.
Sørumsand Rotaryklubb er i ferd med å ta tak i dette arbeidet på lokalt nivå.
Til nå har vi hatt et foredrag av 2 representanter fra flyktningtjenesten i kommunen, hvor det blant annet gikk
fram at det er et stort behov for flyktning-guider i vårt område.
En av våre våre medlemmer har på et møte gitt en bred orientering om flyktningproblematikkens mange sider.
Og om arbeide som flyktning-guide
Samfunnskomiteen har nå laget et opplegg i samarbeid med Folkeakademiet og Røde Kors hvor vi på et åpent
møte vil orienterer om muligheter og forpliktelser det innebærer å verve seg som flyktning-guide.
Til nå har 9 av våre medlemmer i klubben meldt seg til å delta på kurs arrangert av Røde Kors.
Sørumsand Rotaryklubb tenker at dette er i samsvar med Rotarys formål "Å gagne andre i privatliv, yrke og
samfunnsliv"»

Jeg oppfordrer klubbene til innsats for flykningarbeidet. Meld gjerne tilbake hva dere arbeider med i denne
sammenheng.

Møte med RI Director Per Høyem
Nytt av året fra RI President Ravi er at RI Direktørene skal følge opp Rotary distriktene slik Rotary-
guvernørene besøker klubbene.

Oppfølgingen tar utgangspunkt i brosjyren «Presidential Citations» som inneholder RI Presidentens
målsetninger. (Kopi- se http://d2260.rotary.no/file-manager/file/2015-
2016%20Brevig/Distriktets%20Handbok/DISTRIKT%202260%20Handbok_2015_2016_Ver%201_5%20%2
8002%29.pdf?context=mosdoc )

Tema for RI Direktørens besøk var blant annet oppfølging
av nettstedet «Rotary Club Central». 47 av 48 klubber har
lagt inn mål for medlemsutvikling og mål for gaver til The
Rotary Foundation. Det er to ting RI Director Per Høyem
ønsker forbedret og det er at klubbene i tillegg legger inn
minst 15 mål for aktiviteter i klubben. De fleste av mål som
etterspørres er alt utarbeidet i Klubbens KPM.

På møtet deltok Ledergruppen og komitémedlemmer.
Jessheim RK var vertskap for besøket.

På bilde forklarer RI Director Per Høyem sitt oppdrag for
IPDG Jan Sverre Hanssen (t.v.) og DG Jon Ola Brevig (t.h.)

Den utvidede Ledergruppen i Distriktet med RI Director Per Høyem
flankert av DGE Johan Østby (tv) og DGN Yvona Holbein



Medlemsnavn Klubb Dato År

Astrup, Arnt Aurskog Høland 15.10.1935 80

Øverby, Vidar Holm Aurskog Høland 30.10.1935 80

Jensen, Ingar Harry Rolvsøy 11.10.1940 75

Edvardsen, Jan Erik Moss 26.10.1945 70

Stenrud, Tor Ski og Langhus 10.10.1945 70

Jargel, Paal 20.10.1945 70

Mohr Thorsø, Lise Fredrikstad 01.10.1955 60

Svarstad, Kari Enebakk 10.10.1955 60

Nordbø, Knut Halden 12.10.1955 60

Schmidt Holm, Anette Kløfta 25.10.1955 60

Nagele, Marcus A. Gamlebyen/Fredrikstad 08.10.1965 50

Bache-Mathiesen, Oddvar Jeløy 03.11.1925 90

Andreassen, Håkon Johan Oppegård 20.11.1930 85

Alnes, Lyder Lørenskog 03.11.1940 75

Strengen, Ingar Trøgstad 05.11.1940 75

Hasselberg, Inge Skedsmo Nord 20.11.1940 75

Bakke, Arne Kråkerøy 02.11.1945 70

Vogt, Carsten Jeløy 03.12.1945 70

Clausen, Reidar Vestby 08.11.1945 70

Peymann, Astrid Nittedal 10.11.1945 70

Engeseth, Kjell Ove Drøbak 14.11.1945 70

Thue, Hans Eidsvoll Syd 30.11.1955 60

Fjeldsrud, Jonny H Lillestrøm 04.12.1930 85

Skråning, Stein Ås 05.12.1935 80

Thorsen, Carl Johan Moss 09.12.1935 80

Glømmi, Øistein Nittedal 22.12.1935 80

Veidal, Eivind Hobøl 02.12.1940 75

Egner, Leiv Aurskog Høland 11.12.1940 75

Heie, Arild Gamlebyen/Fredrikstad 14.12.1940 75

Svendsen, Tom Fredrikstad 21.12.1940 75

Kristiansen, Egil Nittedal 25.12.1940 75

Eliassen, Arvid Kråkerøy 26.12.1940 75

Hermansen, Bengt Arild Moss 15.12.1945 70

Strutz, Sigvard Ørje-Töcksfors 17.12.1945 70

Nilsen, Egil Aurskog Høland 19.12.1945 70

Dahle, Ingar Kløfta 24.12.1945 70

Rødfoss, Petter Årnes 15.12.1955 60

Johnsen, Odd Eidsvoll 31.12.1955 60

Borgmo, Jon Tune 27.12.1965 50

Rotary International District 2260 Norway gratulerer sine jubilanter

Jubilanter oktober 2015

Jubilanter november 2015

Jubilanter november 2015


	2015_Manedsbrev Utg 2_1.pdf (p.1-4)
	20160103_Jubilantliste_Sortert.pdf (p.5)

