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Guvernørens leder: 
Dugnadsvilje, dugnadsinnsats og Rotary 
Vi hører av og til uttalelser som disse: «Dugnadsviljen er mye dårligere enn før.» «Folk er ikke 
villige til å gjøre en innsats for felles beste.» Vi hører også: «Dette burde ikke vi behøve å drive 
med. Hva har vi kommune og andre offentlige instanser til hvis ikke de kan gjøre det som skal til 
for å dekke felles behov?» 
Den siste uttalelsen ovenfor underbygger for så vidt de to første. 
Veldig mange av oss har fulgt egne og andres barns aktiviteter på fritiden, med kjøring hit og dit, 
laglederoppgaver for fotball, musikkorps, speider’n og for eksempel planlegge og gjennomføre 17. 
mai-arrangementer. Mennesker som bor i borettslag, har ofte forpliktelser knyttet til renhold eller 
vedlikehold av fellesarealer ute og inne. 
Alle og enhver får før eller senere spørsmål om å bidra med gratisarbeid til ett eller annet godt 
formål. Det er ikke vanskelig å finne eksempler på at noen ikke møter til slik innsats. Motsatt er 
det ofte de samme personene som går igjen når noe skal gjøres, og de dukker opp jevnt og trutt til 
uegennyttig innsats, gjerne i flere sammenhenger. 
Ja, kanskje er viljen til dugnadsinnsats lavere enn før. Likevel skal vi heller ikke glemme at mange 
har forpliktelser på arenaer som vi andre ikke ser eller vet om. Bare i min kommune, Enebakk, er 
det registrert over 100 lag og foreninger! Selv om ikke alle blir drevet like aktivt, er det opplagt at 
det er stort engasjement og god vilje blant mange mennesker til å tenke utover eget behov. Jeg tror 
bevisstheten om at vi må bidra i «noe», ligger ganske godt forankret i de fleste av oss. 
Rotary har til og med som motto at vi skal tenke utover eget behov. Vi skal jo gagne andre! I det 
ligger innbakt at vi skal gjøre innsats som kommer andre til gode. Klubbene i vårt distrikt er veldig 
bevisste på dette og engasjerer seg i diverse lokale prosjekter av forskjellig omfang. Naturligvis 
varierer det fra medlem til medlem hvor stor kapasiteten til å yte er, men grunnleggende sett må vi 
kunne ta for gitt at de som ønsker medlemskap i Rotary, er kjent med vårt motto og de forpliktelser 
som følger av dette. 
Som sagt er det mange lokale og noen internasjonale prosjekter som drives av klubbene i vårt dis-
trikt. I anstrengelsene for å holde engasjementet og interessen oppe, og samtidig spre kunnskapen 
om Rotary, med flere nye medlemmer som resultat, er det kanskje også grunn til å tenke ut nye 
ideer til aktiviteter i tillegg til dem som allerede er godt i gang. Enkelte klubber har flere prosjekter 
av så forskjellig karakter at de til sammen treffer alle medlemmenes interessefelt. 
Så har vi i alle organisasjoner, ikke minst i Rotary, ildsjeler som står på sent og tidlig for de ideal-
ene man er opptatt av. Vi er avhengig av slike ildsjeler fordi de vekker interesse og inspirerer til 
innsats hos de andre medlemmene. 
Med alles inspirasjon tent og gode prosjekter i gang skal vi innen vår organisasjon tilbakevise at 
«Dugnadsviljen er mye dårligere enn før»! 
 
Hilsen 
Johan Østby 
Distriktsguvernør 



Tema for juni: Måneden skal ha fokus på «fellowship», vennskap og samhold. 

Vekslingskurs for mai: 1 USD = NOK 8,55 

Rotarys årstema for året 2017 – 18: Rotary: Making a difference. 
 
The Rotary Foundations 100-årsjubileum 
Selve feiringen av 100-årsdagen finner sted 14. juni i Alanta. Dis-
triktsguvernøren har etter vedtak i distriktsrådet 19. januar sendt 
ut en en orientering om hvordan de enkelte klubber alene eller i 
samarbeid med naboklubber kan gjennomføre markeringen av 
jubileet. Vedtaket i distriktsrådet var basert på forslag fra en ned-
satt arbeidsgruppe under ledelse av IPDG Jon Ola Brevig. Brevig 
orienterte distriktsrådet om arrangementer som var gjennomført 
av Halden og Fredriksten Rotaryklubber 9. mai – fra kl. 05.30 til 
kl. 08.00.  

Månedsbrevredaktøren ønsker flere bilder fra slike arrangement, 
og minner om de utmerkelser som kan tilkomme klubbene ut fra 
dette vedtaket: 
På distriktskonferansen i 2017 vil det gis utmerkelser til prosjekter 
(klubber) som: 

• frem til 30. juni 2017 bidrar med minst 30.000,- kroner til TRF 
• får minst én artikkel i lokalavisen 
• profilerer prosjektet på en god måte på egen hjemmeside og på Facebook 
• bidrar med minst tre gode bilder til distriktets «Rotarybilleddatabase 

 
Prisutdeling i Lillestrøm Rotaryklubb 
På klubbens sosiale aften, 25. april, ble det i tillegg til god mat og foredrag om hurtigrutas historie, 
delt ut to priser til personer utenom klubben, noe som ikke skjer så ofte. Prisene var en innsatspris 
og Paul Harris. 

Innsatsprisen deles hvert år ut av klubben til en person 
som dag etter dag yter en innsats til glede for andre 
uten selv å gjøre noe nummer av det. Prisen består av 
et innrammet diplom og et prisbeløp på 10 000 kro-
ner. For 2017 gikk innsatsprisen til Vanja Sortnes for 
hennes mange år i frivillig innsats for barn og voksne, 
særlig for barnehjemsbarn i Romania. Etter hvert har 
hun fått med seg noen av de eldste barna ved hjemmet 
til å delta på Norway Cup, og hun har arrangert turer 
for norske ungdommer til Bucuresti. Hun har også 
vært leder for Frivillighetssentralen ved ett av aktivi-
tetssentrene i byen. 
Bare en gang tidligere har en person utenom klubben 
mottatt en Paul Harris fra kubben. Denne gangen ble 

den gitt til Erik Myhrer for hans ledelse av Lillestrøm Kulturforum helt fra starten i 1991. Han har 
bidratt til å utvikle Kultursenteret til å bli en dominerende regional kulturinstitusjon. 
Begge prisvinnerne takket for prisene og at det engasjementet de hadde vist var blitt lagt merke til. 
(Foto  Eugen Landeide)  
 
 
 
 



Påtroppende RI-president på besøk i Norge 
Som ledd i RI-presidentens rundreise til alle verdensdeler, 
deltok han også på et arrangement/møte i Bergen, hvor 
Juliet og RIPE Ian Riseley (fra Australia) sammen med RI-
direktør Mikael Ahlberg og fru Charlotte møtte 5 av de 
norske påtroppende distriktsguvernørene.  
 
Også de norske DG-ene som skal tjenestegjøre i Riseleys 
presidentår var til stede. 
 

 
Her er de samlet på Solstrand hotell: 
Bak fra venstre: Wictor Sandvold (DGE 2305), Erik 
Gran (DGE 2290), Stig Asmussen (DGE 2310), Berit 
Pedersen og Toralf Pedersen (DGE 2275) 
Foran: 
Anne Marie Sandvold, Grethe Gran, Christin Sagen 
Landmark (DGE 2250), Yvona Holbein (DGE 2260) 
 
 

 
Mulig foredragsholder 
Gert Danielsen (38) var fredsstudent gjennom Rotary Peace Scholarship. Det er kanskje ikke det 
man blir mest kjent for. I hvert fall ikke i Gert Danielsens tilfelle. Han ble plutselig kjent da han 
ble kidnappet av en opprørsstamme i Jemen i 2012 og etter hvert ble sluppet fri etter at det ble ført 
forhandlinger mellom kidnapperne på den ene side og FN, jemenittiske myndigheter og norske 
myndigheter på den annen. 
Før det hadde han i flere år arbeidet for UNDP (United Nations Development Program) og hadde 
vært stasjonert både i Johannesburg, Panama, Buenos Aires og altså Jemen. 
Gert Danielsen har gjennom sitt Rotary Peace Scholarship god kunnskap om Rotary, og ønsker å 
dele sin kunnskap med oss. 
Han startet for en stund siden sitt eget firma, Empathos Partners, som tilbyr mange tjenester:  

- være møteleder/konferansier/tilrettelegger på seminarer, konferanser og interne kurs, 
- holde kurs i empati/empatisk kommunikasjon og konflikthåndtering og coache enkeltperso-
ner, 
- holde motiverende foredrag om empati, internasjonal utvikling og/eller om sin tid som kid-
nappet i Jemen. 

Han og kollegene hans har solid erfaring fra mange områder hvor det har vært nødvendig å ha em-
patiske egenskaper og kunnskap om konflikthåndtering.  
Gert Danielsen har mye å fortelle, og har ellers, som det framgår ovenfor, et bredt spekter av tje-
nester å tilby. Han kan kontaktes på telefon 93 95 28 10 eller e-post info@empathos.org. Se også 
www.empathos.org. 
Lena Mjerskaug er en bekjent av Gert Danielsen. Nærmere informasjon om Danielsen kan Lena 
gi: Tlf 915 64 421. 
 
 

mailto:info@empathos.org
http://www.empathos.org/


Gratulasjoner til de som fyller «runde» år i juni: 
Navn Fødselsdag Klubb Alder 
Mathiesen, Jan Ulrik 01.06.42 Drøbak 75 
Throndsen, Vidar 02.06.47 Rygge 70 
Bødtker, Bjørn Kihl 02.06.42 Kolbotn Rotary Klubb 75 
Vågdal, Frode 03.06.57 Hvaler 60 
Naumann, Ole Fredrik 05.06.42 Tune Rotaryklubb 75 
Haagensen, Gunnar 08.06.42 Fredrikstad 75 
Ek, Anders 12.06.27 Onsøy 90 
Aasum, Erik Herman 14.06.37 Ski og Langhus Rotary 80 
Sandem, Øivind 14.06.27 Askim Rotary 90 
Brodal, Øistein 16.06.57 Skjeberg 60 
Færgestad, Helge 16.06.57 Sørumsand 60 
Laengen, Ole-Kristian 16.06.47 Skjeberg 70 
Ottestad, Ragnhild 22.06.57 Lillestrøm 60 
Trones, Odd 23.06.42 Kløfta 75 
Johansen, Henry Kjell 24.06.37 Skedsmokorset 80 
Fjeldstad, Ole Erik 25.06.37 Kløfta 80 
Røhnebæk, Lars 27.06.47 Kløfta 70 
Halaas, Nils 28.06.42 Jessheim Rotary Klubb 75 
Gundersen, Einar Hals 29.06.47 Skjeberg 70 
Ponossov, Arkadi 29.06.57 Jeløy 60 
Zachariassen, Per 29.06.37 Fredrikstad 80 
Kværnhaugen, Ole Martin 29.06.37 Årnes Rotary 80 
Nordfonn, Knut 30.06.37 Sørumsand 80 
    

 

 
Gratulasjoner til de som fyller «runde» år i juli: 

Navn Fødselsdag Klubb Alder 
Strand, Rolf Jul 04.07.42 Skjeberg 75 
Hatling, Bjørn 05.07.42 Lørenskog Vest 75 
Stormorken, Leif 05.07.27 Kolbotn Rotary Klubb 90 
Hellsten, Kiss 06.07.42 Ski og Langhus Rotary 75 
Opsahl, Thorvald 06.07.47 Mysen Rotary klubb 70 
Russwurm, Hellmut 07.07.27 Gjersjøen 90 
Haagenrud, Svein Erik 12.07.42 Sørumsand 75 
Stoveland, Finn Eirik 12.07.37 Lørenskog Vest 80 
Palmås, Fred 12.07.42 Kråkerøy 75 
Ringvold, Bent 19.07.57 Sørumsand 60 
Hvidsten, Toralf 20.07.47 Borge 70 
Hernes, Erik 23.07.42 Lillestrøm 75 
Watvedt, Jørn Sigvart 23.07.57 Rakkestad Rotary 60 
Thome, Ulf 24.07.47 Kråkerøy 70 
Steen, Sverre 26.07.47 Fredrikstad 70 
Haugen, Svein-Erik 28.07.47 Askim Rotary 70 
    

 

Siste 
Like før mai-brevet var klar for utsending kom det melding til guvernøren at PDG Åge Bjor, Tune 
Rotaryklubb, var gått bort. Det var en trist beskjed å få for alle som har kjent Åge. Vi er kjent med 



Åges store innsats for Rotary på flere områder. Ikke minst ble han distriktsguvernør i nesten to år 
da han erstattet sin etterfølger da denne ble syk. 
Distriktsguvernør Johan Østby vil komme tilbake med en nekrolog over Åge Bjor i junibrevet. 
Det er foreløpig ikke kjent hvilken dato begravelsen vil finne sted. 
 

Redaksjonen avsluttet 30. mai 2017 

Per Kongsnes  
månedsbrevredaktør 


