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Jan Sverre Hanssen 

Oktober er måneden for 

yrkestjeneste. 

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 oktober:  
 1 US$ = NOK 6,50 

 

Bidrag til månedsbrevet kan gis 
til månedsbrevredaktør 

Øivind Lågbu, 

laagbu@online.no  

eller distriktsguvernør  

Jan Sverre Hanssen, 

j-sverre@online.no  

 Årets motto 

Rotary Distrikt 2260 

Månedsbrev oktober 2014 

Guvernør 2014-15: Jan Sverre Hanssen 

Råde Rotary 

Årets Distriktskonferanse ble gjennomført på Quality Hotel & 

Resort i Sarpsborg 20. og 21. september. Det er 

tilfredsstillende å ha lagt dette arrangementet bak seg, særlig 

når vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Jeg vil takke 

alle medlemmene i Råde Rotaryklubb som var med å 

arrangere dette og som bidro til at det ble en vellykket 

konferanse. Dette månedsbrevet vil inneholde en rapport fra 

konferansen:  

 

Jeg vil i løpet av oktober ha gjennomført halvparten av 

klubbesøkene. Dette er en trivelig, morsom og lærerik del av 

guvernøroppgaven. Jeg er imponert over alt som foregår i 

distriktet. Det er stor aktivitet blant klubbene. 

I oktober har mange klubber vært sterkt engasjert i 

innsamlingen til TV-aksjonen 2014 og bidratt til gode 

resultater. Det var spennende å se på de mange TV-innslag 

som viste hvor viktig det er med rent vann i et samfunn. Dette 

er jo også en av hovedsatsningene i Rotarys humanitære 

arbeid og som blir støttet av The Rotary Foundation.  

I begynnelsen av oktober ble det også seminaret "Light up 

Rotary - synliggjøring og engasjement gjennom lokalt og 

internasjonalt prosjektarbeid" gjennomført på Kløfta og i 

Rakkestad. Dette seminaret er obligatorisk for de som vil søke 

støtte til prosjekter fra The Rotary Foundation. 

Klubbene må fullføre en årlig kvalifiseringsprosess for å være 

kvalifisert for søknad av tilskudd. Seminaret er en del av denne 

prosessen. Sammendraget av seminaret er lagt ut på 

distriktets hjemmeside under «Rotaryskolen». 

. 
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Distriktskonferansen 

lørdag 20. og søndag 21. september 2014 

Mellommenneskelig forståelse og utvikling, tema for årets distriktskonferanse, 

i regi av Råde Rotary på Quality hotell i Sarpsborg.  

Distriktsguvernør Jan Sverre Hanssen hadde valgt “Mellommenneskelig forståelse og utvikling” som 

tema for distriktskonferansen, noe som gjennomsyret innleggene under de to innholdsrike dagene.  

- Jeg ser at mange av de konfliktene vi leser og hører om i media kunne vært unngått om vi 

viste forståelse for andre menneskers meninger. Dette gjelder vel også i vårt eget lille 

kosmos, sa Hanssen i sin innledning til distriktskonferansen lørdag morgen.   

-  

I løpet av de to dagene fikk vi også et innblikk i hva Rotary betyr for de mange ungdommer som 

deltar i ungdomsutveksling. Som vi fikk høre får deltagerne minner for livet, for mange kan det bety  

en ny retning i livet og opparbeidelse av kompetanse som er til stor nytte i yrkeslivet.  

Råde Rotary presenterte lørdag noen av bygdas kulturelle utøvere, gjennom Tomb kammerskor og 

sangeren Emil Næshagen (22), som studerer ved Barrat Dues musikkinstitutt, og som har debutert 

som sanger ved Den norske Opera. Distriktskonferansen ga også medlemmene en gyllen sjanse til å 

møte andre medlemmer av Rotary  og deres ledsagere. De aller fleste av Distrikt 2260s 51 klubber 

var representert.  

 

Takket. Råde Rotarys president Eva Mikkelrud og Einar Smedsvig, leder for årets distriktskonferanse, 

delte ut roser til sangerne i Tomb Kammerskor, som for den musikalske åpningen.  

Rådes ordfører René Rafshol fremhevet Rotarys betydning for lokalsamfunnet. Klubben organiserer 

Natteravnene, hvor foreldre følger opp ungdom på kvelds- og nattestid. Råde Rotary har også inngått 

et samarbeid med Råde kommune om utleie av kanoer fra et kanonaust som klubbens medlemmer 

fikk bygd for noen år siden, sammen med Råde Kiwanis og Råde Lions, og med velvillig støtte fra det 

lokale næringslivet. Ordføreren kunne også fortelle om klubbens innsats for å bygge opp og 

vedlikeholde en sansehage ved kommunens sykehjem på Karlshus.  
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Åpnet. Rådes ordfører René Rafshol stod for den offisielle åpningen.  

Distriktsguvernør Jan Sverre Hanssen presenterte gjester og introduserte RI-presidentens 

representant, PDG Walter G. Maaßen fra distrikt 1818, i Tyskland. Maaßen overbrakte hilsen fra RI-

president Gary C.K. Huang og minnet om hans motto “Light Up Rotary”.  Huang oppfordrer 

medlemmer verden over til å gjøre Rotary mer synlig gjennom å arrangere en Rotary-dag I 

lokalsamfunnene og fortsette arbeidet med å utrydde polio. Rotary har oppnådd imponerende 

resultater og få land med polio gjenstår, men kampen må fortsette til alle land er poliofrie. Ett av 

hovedmålene i Rotaryåret er også å øke medlemstallet, som dessverre har vist en nedadgående 

trend. Maaßen minnet om at Rotary kan gjøre en forskjell, hver eneste dag, i hver eneste klubb og i 

alle land hvor organisasjonen har medlemmer.  

 

Ønsket medlemsvekst. PDG Walter G. Maaßen fra Tyskland hilste fra RI President Gary C.K. Huang og 

oppfordret klubbene til å øke medlemstallet.  
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Atle Sommerfeldt, biskop i Borg, tok for seg mellommenneskelig forståelse og utvikling i en global 

sammenheng, i et tankevekkende og inspirerende foredrag. Sommerfeldt har mangeårig erfaring fra 

arbeid i utviklingsland og var generalsekretær i Kirkens Nødhjelp før han ble biskop. Ett av hans 

hovedbudskap var at vi må forsøke å sette oss i andre menneskers livssituasjon og tankebilde, og 

prøve å se oss gjennom deres øyne. Den mellommenneskelige forståelsen må gå begge veier, vi som 

kommer fra den rike delen av verden har lett for å velge en endimensjonal tilnærming. I hvilken grad 

kan vi være rollemodeller? Vi må legge opp til en dialog hvor vi kan lære av andre. 

Sommerfeldt fortalte også om opplevelser fra krigs- og konfliktområder og visjonen om at fiender 

skal bygge en felles framtid, enten innenfor en stat eller som naboer som lever i fred med hverandre. 

Forsoning, det at fiender vender om fra fortidens mønstre og sammen møter fremtiden, er derfor et 

mål for mye av det internasjonale samfunnets involvering i fredsprosesser. Det er et krevende arbeid, 

noe vår egen krigshistorie har vist oss. Vi fikk et foredrag til ettertanke som mange sent vil glemme. 

 

Til ettertanke. Biskop Atle Sommerfeldt holdt et engasjerende innlegg om mellommenneskelig 

forståelse i et globalt perspektiv.  

General Jan Erik Winther Wilhelmsen har ledet fredsbevarende og fredsbyggende operasjoner i en 

lang rekke land, ikke minst i det tidligere Jugoslavia, Sudan og Nepal. Wilhelmsen har hatt en rekke 

oppdrag for Utenriksdepartementet og er fortsatt aktiv i internasjonalt fredsarbeid.  

Wilhelmsen fortalte om arbeidet i de fredsbyggende operasjonene i Sudan og Nepal, hvor han ledet 

større internasjonale kontingenter som overvåket våpenhvilene.  Multinasjonal kommisjon for 

fredsbevaring (JMC) i Sudan ble ledet av Wilhelmsen. Han sto også som øverste leder for 

fredsovervåkningen i Nepal, hvor FN opprettet United Nations Mission in Nepal (UNMIN). 

Overvåkningen av fredsavtalene utviklet seg til svært vellykkede brobyggerprosesser mellom tidligere 

fiender. Wilhelmsen brukte mye tid på å være synlig til stede og vise innbyggerne at fredsbevarerne 

garanterte for deres sikkerhet. Wilhelmsen har gjennom sin evne til å bygge broer og et langvarig og 

målrettet arbeid oppnådd svært gode resultater, og han er i dag en svært anerkjent fredsbygger og 

konfliktløser på den internasjonale arena.  
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Leder i verdensformat. Jan Erik Wilhelmsen fortalte om sine erfaringer fra ledelse av fredsoppdrag.   

Jutta Bachmann innledet om Ungdomstjenestens betydning for mellommenneskelig forståelse, før 

Råde Rotaryklubbs utsendte studenter presenterte seg. Den brasilianske utvekslingsstudenten Cassio 

Spinelli, som bodde i Råde 2002 – 2003, fortalte om hvordan oppholdet i Norge har påvirket hans 

karriere. Spinelli snakker flytende norsk og har arbeidet for flere norske firmaer i Brasil. Han har også 

formidlet sine språkkunnskaper. Spinelli utdannet seg til økonom, og har fortsatt nær kontakt med 

venner i Råde Rotary og med tidligere utvekslingsstudenter. Spinellis erfaringer viser hva 

ungdomsutvekslingen betyr både for samfunnet og for den enkelte.  

 

Bruker norsken flittig. Casio Spinelli kom til Råde fra Brasil i 2002, og oppholdet ga inspirasjon til 

hans yrkeskarriere.    

Bengt Morten Wenstøb er stortingsrepresentant fra Høyre og rotarianer. Han har en lang 

arbeidserfaring som forsker og foreleser, sist ved Høgskolen i Østfold. Han tok for seg praktiske 

erfaringer fra mellomenneskelig forståelse i vårt flerkulturelle samfunn. Han betonet viktigheten av 

gjensidig toleranse og forståelse for andres egenart og oppfatninger.  
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Årets generalforsamling ble ledet av IPDG Elsa Nysveen. Festmiddagen ble avsluttet med dans til 

Halden Storband. 

Safia Abdi Haase stod for ett av distriktskonferansens høydepunkter søndag morgen, da hun fortalte 

om sine opplevelser som innvandrer i det norske samfunn.  Safia Abdi Haase (55) var kvoteflyktning 

fra Somalia da hun kom til Norge i 1992, som alenemor med tre døtre på sju, ni og elleve år. Etter 

opphold på asylmottak i Valdres, ble de bosatt i Harstad kommune.  

Det ble en kamp om å bli forstått og respektert. Takket være ukuelig optimisme og ståpåvilje har hun 

skaffet seg en lengre utdannelse, og hennes barn har også utmerket seg i yrkeslivet.  Nylig utnevnte 

H. M. Kongen sykepleieren som nå bor i Halden til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for innsatsen 

for kvinners og barns livsvilkår.  Haases livfulle fortelling, og bruk av personlige eksempler, trollbandt 

deltagerne på konferansen. 

 

Forbilde. Sabia Abdi Haase fortalte om sine opplevelser som flyktning i Norge.  

DGE Jon Ola Brevik fra Fredriksten Rotaryklubb presenterte seg.  DRFCC Egil Rasmussen orienterte 

om Rotary Foundations arbeid, en bærebjelke i distriktets samfunnsarbeid. Guvernør Jan Sverre 

Hanssen utnevnte Rasmussen til årets rotarianer. John L. Jones fra Fredrikstad Rotaryklubb 

orienterte om det kommende RYLA-arrangementet ved Fredriksten festning 12.-15. mars 2015.  
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Fikk utmerkelse: DRFCC Egil Rasmussen ble utnevnt til «årets rotarianer» av DG Jan Sverre Hanssen. 

Rotaryklubbene i Fredrikstad har lagt ned en stor innsats i å rekruttere medseilere til tokt med SS 

«Christian Radich» under «Tall Ships Race». Petter Eik-Andresen fortalte om organiseringen av 

arbeidet og om samholdet og kontaktene som ble knyttet gjennom opplevelsen som medseiler. 

Dette er et godt eksempel på hva Rotary betyr for mellommenneskelig forståelse og kontakt.  

RI-presidentens representant Dr. Walter Maaßen oppsummerte konferansen, før DG Jan Sverre 

Hanssen takket deltagerne for innsatsen under to svært inspirerende dager.  

 

«Light up Rotary» 
Det er også en betydelig aktivitet i distriktet både når det gjelder å arrangere en «Rotary Dag» og å 

markere «Verdens Polio Dag» 24. oktober. Jeg er overbevist om at mange av klubbene, gjennom sine 

aktiviteter, bidrar til et betydelig tilskudd til PolioPlus. Jeg kan også nevne at fire klubber i distriktet 

har fått diplom for sitt bidrag til «End Polio Now: Make History Today Campaign» i 2013/2014. Disse 

fire er Halden, Fredrikstad, Kolbotn og Ås Rotaryklubber. Takk for god innsats! 

 

Bøssebærer i 40 år  
Vårt æresmedlem, Rolf Løken, 90 år og medlem av Rotary siden 1974, deltar i TV-aksjonen for 40. 

gang på rad. Det vil si at han har vært bøssebærer helt siden TV-aksjonen startet. For 20 år siden ble 

han utnevnt til Paul Harris Fellow for sin innsats for klubben og lokalsamfunnet. Løken har alltid vært 

tro mot Rotary sitt motto: «Å gagne andre». Jubileet ble også omtalt i lokalavisen Smaalenenes Avis.  

– Det er en plikt å stille opp for å bedre forholdene overalt  i verden. Det å gå med bøsse er en liten 

innsats for å få en bedre verden, sa Løken til avisen.. 

 

Nittedal Rotaryklubb er en av flere klubber som i samarbeid med sin lokalavis lager en flott 

årskavalkade. Dette gir gode bidrag til klubben, noe som igjen gjør klubben i stand til virkelig å gagne 

andre. Les nedenfor artikkelen og bildene som ble tatt inn i lokalavisa. Dette er «Light up Rotary» i 

praksis. 
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Julekveld og gavedryss på Rotary 

Nittedal Rotaryklubb hadde en slags julekveld på sitt møte sist torsdag. Etter sin innsats med å finne 

tema fra hele bygdas indre liv, bestemme seg for bilder fra Varingen, skrive tekster, selge annonser 

og selge boka  var endelig kvelden kommet for å gi gaver. Overskuddet fra Årsrevy 2013, Nittedal i 

bilder, ble torsdag 25.september utdelt.  Årsrevyen har vært utgitt i alt 11 ganger. 

Overskuddet  denne  gang var i underkant av kr 90. 000.  

Kr 30. 000 ble gitt til et skoleprosjekt i Ecuador og utstyr til en helseorganisasjon i Sør-Afrika.  

Prosjekt Takknemlighet ved Utekontakten fikk kr 20.000. Frivillighetssentralen fikk kr 20 000 og BUK, 

barn og ungdommens kommunestyre fikk kr 20.000. Mottakerne fortalte om sine prosjekter og var  

svært takknemlig for bidraget til sitt videre arbeid. 

Nittedal Rotaryklubb mener bygda har all grunn til å være stolte av at vi har noen som disse 

ildsjelene. Vi er takknemlige for den innsatsen de gjør.  Klubben la vekt på at de alle, på hver sin 

måte,  gjør det mulig for noen andre å leve ut drømmene sine.  Klubben ønsker alle lykke til videre 

med det verdifulle arbeidet de gjør for bygdas innbyggere.  

Nittedal Rotaryklubb benytter anledningen til å takke Varingen som velvillig har stilt sitt omfattende 

materiale til disposisjon. Nittedal Rotaryklubb takker også alle som har støttet prosjektet gjennom 

annonser eller ved å kjøpe boka.   

Foto: Liv Halstenstad 

Tekst: Berit Sætersdal 

 

  

Prosjekt takknemlighet forteller fra sitt spennende prosjekt om leir for barn og unge i Ungarn. 

Fra venstre: Lars Erik Dalbakk, Lisett Nordmoen, Henriette Andersen, Andreas Nannestad og Tonje 

Andreassen. Leder av Utekontakten, Line Søiland, er ikke med på bildet. 
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Holdt takketale. Alexander Skinnarland  holdt en engasjerende takketale og fortalte fra sitt 

engasjement i BUK, Barn og ungdoms kommunestyre, med bistand fra Annika Øygard. 

 

 

Fikk gave. Leder av Frivillighetssentralen Happy Tom Christiansen og styreleder Berit Hvidsten 

mottok kr 20.000 til sitt arbeid fra klubben ved  Berit Sætersdal til høyre. 
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Light up Rotary på Nesodden 

Lørdag 13. september 2014 presenterte Nesodden Rotaryklubb aktivitetene sine med en fargerik 

stand utenfor Tangenten kommunesenter. Lokalmarkedet var en stor begivenhet under halvøyas 

årlige kulturfestival Kulturisten som tiltrakk seg flere tusen mennesker. Og på toppen av alt var det 

fint vær med mye solskinn. 

Klubben presenterte både sine lokale og internasjonale prosjekter, og ikke minst 

ungdomsutvekslingsprogrammet hvor klubben er svært engasjert i. "Rotary-vann’" ble solgt for å 

støtte "End Polio Now" kampanjen, og vi kunne også friste med sukkerspinn og popcorn, noe som 

genererte ytterlige inntekter for klubbens prosjekter. 

Vi hadde mange besøkere innom vår stand og vi kunne fortelle mye om våre aktiviteter og Rotary 

generelt. Ganske mange visste veldig lite – hvis overhodet noe - om Rotary, og formidling av 

informasjon om Rotary var en kjempesuksess i seg selv. Samtidig var det en veldig positiv opplevelse 

for alle som var med på klubbens stand, alle likte å snakke om det personlige engasjementet i Rotary. 

En særlig attraksjon var et tilbud vår utvekslingsstudent Tania Liu fra Taiwan kom med. 

Publikummere lærte om kinesisk kalligrafi og kunne - mot et lite gebyr - ta med et ark med de 

kinesiske navnene sine på. Tania donerte selvfølgelig inntektene til End Polio Now!  

Når vi pakket sammen sent på ettermiddagen var alle meget fornøyde med dagen og overbevisst om 

at det var ikke siste gang vi var med på å synliggjøre Rotary i nærmiljøet.  

 

Markerte seg. Stand på Nesodden for poliokampanjen.  
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Intercitymøte om kommunereformen 
 

Kommunereform og Kommunesammenslåing er aktuelle saker som blir drøftet over hele landet. Så 

også i vårt distrikt. Skedsmokorset og Lørenskog Vest Rotaryklubber arrangerte Intercity møte 23.10 

på Høgskolen i Akershus med tema «Kommunereformen og Kommunesammenslåing på Romerike». 

Inntektene fra salg av kaffe & kake gikk uavkortet til Polio Pluss. 

 Vi hadde et godt og spennende møte med 2 ordførere og 1 varaordfører som innledere og 

panel (se også bilde under), dog var vi litt skuffet over oppmøtet – det er mulig at vi som er 

presidenter rett og slett skal være litt tydeligere på at vi forventer at man prioriterer å stille på slike 

møter.  

 Men honnør til programkomiteene i våre 2 klubber for god jobbing med tema, innledere og å 

skaffe godt  møtelokale, og til kameratskapskomiteene som stod for kaffe, kaker og inntekter til Polio 

Pluss. Og sist, men ikke minst, til lokalpolitikere som sporty stilte opp på kveldstid!  

 

 

 

 

Engasjerte. Kommunereformen var tema på Intercitymøte på Høgskolen i Akershus. 
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Jubilanter i november 2014  

Medlemsnavn Fødselsdato Klubb År 

Sørli, Kjell 01/11/1939 Enebakk 75 

Rosenberg, Finn 05/11/1939 Rakkestad Rotary 75 

Holmsen, Ole-Anders 08/11/1964 Rakkestad Rotary 50 

Aandahl, Magne H. 09/11/1939 Skedsmokorset 75 

Jodalen, Vivianne 11/11/1964 Skedsmokorset 50 

Haftorn, Sylvi 12/11/1954 Råde Rotaryklubb 60 

Weberg, Olav 16/11/1964 Borge 50 

Normann-Hansen, Ragnar 17/11/1944 Kråkerøy 70 

Pedersen, Berit Julie 23/11/1944 Kråkerøy 70 

Garberg, Kari 23/11/1954 Årnes Rotary 60 

Skjelle, Arne 24/11/1944 Lørenskog Vest 70 

Magnussen, Per Inge 26/11/1954 Skjeberg 60 

Skallerud, Finn 26/11/1939 Rakkestad Rotary 75 

Mikkelrud, Eva 28/11/1954 Råde Rotaryklubb 60 

 

 

20. oktober 2014 

Jan Sverre Hanssen 

Guvernør D2260 


