
GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 

 

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 juni 2015:   1 US$ = NOK 7,55 

Bidrag til månedsbrevet kan gis til månedsbrevredaktør 

Øivind Lågbu, laagbu@online.no  

eller distriktsguvernør  

Jan Sverre Hanssen, j-sverre@online.no  

 

   
Månedsbrev for mai. 

Rotaryåret er kommet til begynnelsen av juni. Jeg ser frem til at det skal bli noe varmere og 

at vi merker at det nå er sommer. Selv om været er kaldt og fuktig her i Distrikt 2260, så har 

Rotaryhjulet snart dreid en omgang, og det er snart tid for skifte av presidenter og guvernør. 

Det er på tide å gjøre opp sitt bo. Jeg skal bl.a. skrive rapporter og avslutte distriktets 

regnskap. Presidentene, sammen med sine styrer, skal avslutte sitt år og overlate klubben i 

god stand til ny president. 
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Jeg skal ikke skrive så mye denne gangen, men minne om noen saker som jeg tok opp i 

månedsbrevet for april. Det kan være fornuftig med en repetisjon og jeg minner derfor om 

følgende saker: 

 Nye hjemmesider 

 Momskompensasjon 

 Oppdatering av Medlemsnett 

 Bidrag til TRF 

Ta gjerne frem månedsbrevet fra april for å friske opp disse viktige sakene. 

 

 

Aktiviteter i distriktet. 
 

Fjordtur med  Christian Radich – ungdomsutveksling 
 
Gjennom flere år har Rotary avd. Fredrikstad sendt ungdom på Christian Radich under Tall 
Ships Races. Ungdommen har opplevd mestring og vennskap med ungdom fra hele verden. 
 
I samarbeid med Christian Radich var alle rotarianere og venner av rotary invitert til 
skjærgårdstur med den flotte skute onsdag 6. mai.  

 

 
 

 
Hensikten med turen var å fortelle andre Rotaryklubber rundt Oslo-fjorden om hvordan 
Rotaryklubbene i Fredrikstad samarbeider med om ungdomsutveksling gjennom å sende 
ungdom på tokt med Christian Radich under Tall ship races.  
 
Rotary kan ikke fungere uten gode ledere som har en god etisk og moralsk forankring, setter 
seg mål om at det er viktigere å hjelpe andre enn seg selv. Ungdommen er fremtidens 
Rotaryanere om ikke medlem av en Rotaryklubb så kan man ha de samme idealer om 
samarbeid, samhold, toleranse og respekt. 
 
Dette er det 10 året ungdom fra Fredrikstad blir sendt ut med Christian Radich. Til sammen 
er det over 100 stykker som har følt at det er andre forhold på sjøen enn på land. Hva som  



skjer når gulvet går fra side til side og en må henge fra taket og sove i en hengekøye. Jo, det 
kalles å miste komfortsonen for de 
fleste. Alle ungdommene som blir sendt ut fra de 8 klubbene i Fredrikstad er på 
forhånd intervjuet så vi vet de er positive, men man kan ikke være forberedt på de 
opplevelser som en får på et tokt. 
 
Denne onsdag var nesten 200 rotirianere og venner på fjordcruise med Christian Radich. Vi 
fikk servert skutas herlige fiskesuppe og det var gode muligheter for nettverksbygginmg på 
tvers av rotaryklubber i distriktet. Cicignon salong orkester bygget opp under den gode 
stemningen ombord.  

 

 
Mer informasjon om ungdomsutveksling med Christian Radich kan dere få fra:  
 
Assisterende guvernør Bjørn Jørstad: bjojors@online.no 
Leder av ungdomskomiteen Petter Eik-Andresen:  petterea@gmail.com 
 

 

Følg med – gode muligheter for nytt fjordcruice med 

Christian Radich. 

 
Skjeberg Rotaryklubb 40 år. 
Skjeberg Rotaryklubb feiret sitt 40 års jubileum i Tune Gamle Prestegård fredag 29. mai. 
Klubben ble chartret 22. mai 1975. Syv av chartermedlemmene var til stede ved feiringen. 
Jubileet ble feiret med flott og smakfull middag i historiske omgivelser.  
Tune Gamle Prestegård er en gård med røtter tilbake til kristningen av Norge. Stedet har 
vært et maktsentrum opp gjennom historien og kan vise til mange historiske hendelser. 
Gården hadde en av landets største boksamlinger hvor Hans Nielsen Hauge på 1700 tallet 
tilegnet seg lærdom som han fikk bruk for senere i sitt virke. 
Hovedhuset som det står i dag er fra 1840 og her foregikk også viktige forhandlinger i forkant 
av samlingen på Eidsvoll i 1814. 
 
Jeg overbragte hilsen fra RI-presidenten og hilsen og gave fra distriktet. 
Under feiringen ble det tatt opp et nytt medlem, Søren Pyntlund og delt ut hele åtte PHF. 



        
               Tune gamle prestegård   Anne Marie og Jens Bertran Grønnerød 
       med velfortjent Paul Harris Fellow. 

 

       
Chartermedlemmene fikk hver sin PHF   Nytt medlem Søren Pyntlund 

 

 

Jubilanter  i juni 2015 

 
Medlemsnavn Fødselsdato Klubb År 

Grobe, Kjell 03/06/1940 Strømmen 75 

Sørbye, Oddvar 04/06/1940 Sarpsborg 75 

Lunder, Elisabeth 05/06/1955 Årnes Rotary 60 

Apeland, Gunnar 07/06/1945 Sørumsand 70 

Bjelland, Ommund 08/06/1955 Kløfta 60 

Gausen, Jarle Edgar 15/06/1945 Lørenskog 70 

Dehlen, Unn 17/06/1955 Lillestrøm 60 

Johansen, Kjell Runar 18/06/1945 Kolbotn 70 

Granås, Rune 20/06/1955 Nannestad 60 

Voss, Ragnar 21/06/1945 Drøbak 70 



Tannum, Sverre 24/06/1935 Vestby 80 

Bratlie, Eva 25/06/1945 Drøbak 70 

Stake, Ole Bernhard 28/06/1955 Gardermoen 60 

Dahl, Jan Ove 30/06/1965 Eidsvoll 50 

 

 

 


