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Guvernørens Månedsbrev

5. oktober 2020

Månedsbrevet publiseres første mandag i måneden. Frist for innlevering av nyheter, notiser og

annonsering av konferanser, møter og kurs er siste mandag i måneden. Stoff og andre henvendelser til

redaktøren av månedsbrevet sendes til arnesigurd@icloud.com. 

 

Guvernørens leder

Kjære Rotary-venner!

Distriktskonferansen er over. Jeg opplevde to flotte dager med høy kvalitet på bidragene
fra alle involverte på talerstolen, og hyggelig sosialt samvær i pauser og under
festmiddagen. 

Under festmiddagen ble to av våre medlemmer, DGE Lars Borgestrand og Sean Armana
(begge Jeløy RK) hedret fra Rotary International fordi de har gitt store pengebidrag og
testamentariske gaver. Det er utrolig stort av de to og jeg er meget stolt. Det er en ære for
vårt distrikt at vi har to givere med mulighet til å bidra så stort. Tusen takk, Lars og Sean ! 

Jeg er glad for at vi fikk arrangert en fysisk konferanse i denne spesielle tiden vi
fremdeles er i. Jeg håper alle dro hjem med ny energi og inspirasjon til å ta med tilbake til
arbeidet i klubbene. Hjertelig tusen takk til alle som bidro og til alle som var til stede!

Konferansens tema var «Likeverd, toleranse og fred». Etter å ha hørt foredragene er jeg
enda mer takknemlig over at jeg har vært så heldig å bli født og fått vokse opp i et fritt,
demokratisk og velfungerende land som Norge. Vi er privilegerte og derfor har vi også
overskudd og muligheten til å hjelpe andre som ikke har de samme vilkårene og
mulighetene. 

Noe jeg også synes ble tydeligere for meg er alle de flotte programmene vi har i vår
organisasjon. Vi er alle med på å skape nettverk både hjemme og internasjonalt. Vi skaper
vennskap og fellesskap og dermed fred. Jeg mener det også var viktig å belyse vårt gode
og tette forhold til FN og bærekraftsmålene.  

Månedens tema er fokus på Rotary's femte tjenestegren – nye generasjoner.  Ungdoms-
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utvekslingen er en av Rotary's fem tjenestegrener – avenyer, og er en viktig del av vårt
freds- og forståelses-skapende arbeid. Forståelse og toleranse for at mennesker fra andre
deler av verden har en annen tilnærming til tid, sted, kultur, politikk og religion er en
grunnleggende forutsetning for slikt arbeid. 

Det er meget tilfredsstillende å se at entusiasmen er høy hos studentene selv, og Rotary-
distriktenes ungdomsledere må ha et tilsvarende engasjement, og det har de! 

Vår egen DYEO (District Youth Exchange Officer) Kristin Samuelsen er et lysende
eksempel på det. Det var en flott parade med studentene søndag morgen og en
innholdsrik tale fra en av de norske studentene som hadde vært ute. 

Målet vårt for neste utvekslingsår er å ha 8 studenter ut og 8 inn - en utvekslings-student
i hvert område i vårt distrikt. Det bør og må vi klare. Som Kristin sa: « Det er nesten 1600
medlemmer i D 2260, dvs det er 1600 potensielle vertsfamilier!» 

Det er en berikelse for klubben og familiene å ha en student. Det å ha flere klubber som
samarbeider om en student er også meget bra. Da er det lettere å finne vertsfamilier. Det
er ikke krav om at noen i vertsfamilien må være Rotarianer. 

Ungdomsutvekslingen er en glitrende måte å øke omtale og PR for Rotary. Hver ungdom
har et stort kontaktnett hvor vi må anta at Rotary blir nevnt. Vertsforeldre, som ikke er
med i organisasjonen, kan være potensielle medlemmer. 

Våre utsendte ungdommer kommer tilbake med erfaringer og entusiasme som Rotary
har vært med på å gi dem. I juni i år ble det dannet en Rotex klubb, en e-klubb for
tidligere norske utvekslingsstudenter. Denne klubben og Varna Rotaractklubb, med
yngre medlemmer, er viktige å støtte opp om. Vi hadde flere rotaractere tilstede i helgen.
De holdt et flott innlegg om sin klubb under konferansen. Vi må ta vare på engasjerte
ungdommer - de er vår fremtid. 

Rotaryskolen er i gang og har neste kurs om medlemsutvikling 14. og 15. oktober. Rotary
Business Network hadde første møte 24. september med nesten 30 personer tilstede.
Neste møte i Rotary Business Network på Kihl gård er torsdag 22. oktober. Da kommer
Innovasjon Norge for å holde foredrag. Still opp på disse aktivitetene som distriktet har
ansvar for, det er viktig å holde oss i gang og øke kunnskapen vår og nettverket vårt
utenfor egen klubb. 

Hilsen Ine Barlie

 

Meget vellykket Distriktskonferanse



To sambygdinger, District Governor Ine Barlie og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, foran en

fullsatt og spesialtilpasset konferansesal med over 120 deltakere.

Årets Distriktskonferanse i District 2260 ble svært vellykket. Det er konklusjonen fra alle
deltakere undertegnede månedsbrev-redaktør har snakket med. Alt, absolutt alt, gikk
som «varm kniv i smeltet smør» som min mor alltid sa når alt var perfekt.

Komiteen og vertsklubben, Kolbotn RK, hadde forberedt konferansen meget godt, ikke
minst med tanke på alle COVID-19-tiltak i henhold til helsemyndighetenes krav og
anbefalinger. God avstand mellom deltakerne, håndsprit og gode rutiner rundt renhold,
desinfisering, servering gjorde at alle følte seg trygge. 

Temaet for konferansen var "Likeverd, toleranse og fred" med spesiell fokus på barn og
kvinners levevilkår i krise- og krigssituasjoner. En lang rekke meget faglig dyktige og
inspirerende foredragsholdere sørget for at vi fikk god og oppdatert informasjon. 

Alt i alt var dette en konferanse helt i toppsjiktet. Les mer i neste utgave av Rotary
Norden.

 

Kongens Fortjenestemedalje til Rotarianer!

Medlem av Onsøy Rotaryklubb, Jan Ryde (sittende), har mottatt Kongens
Fortjenestemedalje for sitt arbeid som orgelbygger. Ryde ble overrakt medaljen av
fylkesordfører Valgjerd Svarstad Haugland (tv) under en høytidelig seremoni i lokalene til
Ryde og Berg Orgelbyggeri på Gressvik i Fredrikstad.

Til stede med en hilsen fra Fredrikstad kommune var også ordfører Jon Ivar Nygaard (th),
og Rotaryklubben's president Tove Kolberg Marthinsen. 



Ryde er født finsk-svensk og kom til Norge på 1980-tallet. Han hadde jobbet som
orgelbygger tidligere, men etter hvert bestemte han seg for å starte for seg selv. Det ble
starten på Ryde & Berg Orgelbyggeri AS.

Siden den gang har Jan Ryde bygd og levert mer enn 100 pipeorgel fra verkstedet i
Fredrikstad.

Svarstad Haugland trakk frem Jan Rydes lange virke som gründer, eier, daglig leder, og
kunstnerisk drivkraft i Ryde & Berg, i sin tale til Ryde. Hun nevnte også flere av orglene
Ryde og de ansatte har laget opp gjennom årene, blant andre det store orgelet i
Stavanger konserthus og hovedorgelet i Oslo Domkirke.

– Dette er to bygg som jeg har store følelser for, og jeg husker også innvielsen av Ryde-
orgelet i Ris kirke fra tiden jeg var kirkeverge i Oslo, sa Svarstad Haugland. 

 

Rotary satte Mossekråka på sokkel!

Mossekråka ble avduket: Skulptør Grete Skovly, ordfører Hanne Tollrud og Per Ivar Clementsen

fra Rotary. Mossekråka til venstre. (Foto: Torgeir Snilsberg)

Moss Rotary og Jeløy Rotary har gitt sin hjemby den beste jubileumsgaven kunne få: De
har satt den berømte Mossekråka på sokkel i Fosseparken ved Storebro. Det er skulptør
Grete Skovly som har skapt det flotte kunstverket. Kråkene har alltid vært et begrep
forbundet med byen Moss, men har ikke vært like fremtredende i bybildet de siste årene.

Mossekråka har prydet byvåpenet siden 1953, men etter sammenslåingen av kommunene



ble kråka erstattet av en gullspore fra Råde. I følge kunstneren har Mossekråka vært en
smule irritert over å forsvinne fra byvåpenet: « Du kan se at den er litt irritert», sa hun
spøkefullt under avdukingen.   

 

VERDENS POLIODAG, lørdag 24. OKTOBER 2020 markeres av Rotarys distrikter og
klubber i hele verden!

En dag – Sett fokus på END POLIO NOW. WHO som global helseekspert, og vi (Rotary),
som er partnere i Global Polio Eradication (GPEI) er i ferd med å utrydde polio i verden. Nå
har alle klubber en unik mulighet til å være med på den siste mila mot mål. Vi vet ikke når
det siste barnet er smittet av polio, men vi vet at vi sammen kan skaffe nok vaksine til å
komme i mål. Det er 5 viktige måter klubbene og vi rotarianere kan bidra:

1. Vi må tro på en poliofri verden og kjempe for det.
2. Vi må øke bevisstheten hos oss selv og i omgivelsene om hvor viktig vaksine er for å

redde barn fra lammelser og tidlig død.
3. Vi må starte en dialog innad i klubbene og mellom klubbene i den enkelte region

for å øke økonomiske bidrag til EPN. (1 500 dollar pr klubb i løpet av 2020-2021).
4. Klubbene/medlemmene kan formidle i lokalsamfunnet og invitere til å donere til

EPN.
5. Klubbene kan sammen eller hver for seg organisere aktiviteter for EPN i hele uke

43: 

Stands, flagg, lage en fargerik nettstedsinnstilling for mediebilder med bannere,
trekke opp bannere, ballonger, flyveblad, gule vester, T-skjorter mm.
Invitere journalister, ordføreren og spesielle gjester ikledd caps m/EPN for å sikre
gode bilder og synlige oppslag i media og bruk av sosiale media.
Organisere gåtur/ marsj eller sykle i nærmiljøet «The Last Mile» eller andre fysiske
aktiviteter til inntekt for EPN.
Organisere eks. konsert, bruke utlodding der det passer.
Sammen med lokale helsemyndigheter organisere en vaksinasjonsdag i uke 43,
hvor alle som ikke er vaksinert for polio siste 10 år kan komme å bli vaksinert.

Det er viktig at tiltakene tilrettelegges slik at det kan gis bidrag til End Polio Now. 

 



Oppfordring fra Lena J Mjerskaug

Som dere jo vet, er den internasjonale poliodagen 24. oktober. Situasjonen rundt om i verden er
jo dessverre slik at de færreste Rotaryklubber og rotarianere kan gjennomføre større
arrangementer, eller andre innsamlingsaksjoner hvor mange mennesker møtes i år - for å
skape blest om polioutryddelsen og Rotary.

Jeg er blitt utfordret (og akseptert) av Rotaryvenner i Australia og New Zealand, til å "være litt
fysisk", gjennom å delta i prosjektet "Walk With Us" - en innsamlingsaksjon Rotary i
Australia/New Zealand har startet for å samle inn penger til utryddelsen av polio.
Ideen / konseptet er at vi utfordrer oss selv til å gå, løpe, eller sykle 10, 20, eller 50km i løpet av
oktober, og mottar donasjoner/samler inn penger for å utrydde polio, og forberede oss på en
poliofri verden. 

Rotary i Australia/New Zealand har opprettet en innsamlingsaksjon på internett, hvor jeg har
opprettet "min personlige innsamlingsside". https://www.rotarywalkwithus.org/home
[rotarywalkwithus.org]

I tillegg har jeg (blitt oppfordret til og) opprettet en "My Team"-side, som jeg har
kalt "Rotarianere i Norge bidrar i arbeidet med å utrydde
polio": https://www.rotarywalkwithus.org/join/rotarianereinorgebidrariarbeidetmedutryddepolio
[rotarywalkwithus.org]
Jeg har for få dager siden delt innsamlingssiden til / lagt ut en oppfordring til mine venner på
Facebook om å støtte meg... 

Jeg tillater meg med dette å utfordre dere, og - via dere - alle rotarianere i Norge til å delta.
Dersom dere synes dette er noe dere har lyst til å være med på, oppretter dere bare deres egen
side på https://www.rotarywalkwithus.org/home [rotarywalkwithus.org] , og "kobler dere opp"
mot "det norske teamet"
på https://www.rotarywalkwithus.org/join/rotarianereinorgebidrariarbeidetmedutryddepolio
[rotarywalkwithus.org]. 

Ordlyden jeg har brukt i "innsamlingssaken" er som følger (lettere "omskrevet med to do" fra
den opprinnelige engelske teksten, noe den observante leser vil oppdage da det er en ørliten
skriveleif (som jeg ikke klarer å korrigere!) i ingressen):

Polio er verdens «glemte sykdom» og en sykdom som burde ha blitt utryddet for lenge siden.
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Polio er en forkrøplende og potensielt dødelig smittsom sykdom. Det finnes ingen kur, men
det er trygge og effektive vaksiner. Rotarys strategi for å utrydde polio er derfor basert på å
forhindre smitte ved å vaksinere hvert eneste barn til overføringen stopper og verden er
poliofri.

Derfor ber vi deg i oktober om å gå sammen med oss - for de som ikke kan.

Vi utfordrer deg til å gå, løpe eller sykle 10, 20 eller 50 km gjennom hele måneden og samle inn
viktige midler som vil bidra til å utrydde og forberede oss på en fri polio-verden. En «poliofri
verden» betyr imidlertid ikke at innsatsen er over. Det kreves oppdatert vaksinasjonspolitikk,
inkludert trinnvis tilbaketrekking av orale poliovaksiner (OPV), hensiktsmessig isolering av
polioviruset, sertifisering av at polio er utryddet, og planlegging for overføring av kunnskap og
infrastruktur for å tjene andre helsemål.

De siste månedene har vi alle måttet finne nye måter å holde oss i form og forbli sunne og
friske. Rotary's Walk With Us End Polio Walk er en treningsutfordring som du kan fullføre fra 1.
til 31. oktober for å nå målet ditt på en COVID-sikker måte.

Vær en del av noe spesielt: Gå med oss i oktober - for de som ikke kan. Vær en del av den
avsluttende innsatsen, og samle inn penger for å gjøre polio til historie og «en sykdom som en
gang var i verden», slik at ingen barn igjen blir rammet av poliomyelitt.

 På forhånd tusen takk til de som vil delta og støtte! På forhånd tusen takk!

 Mvh, Lena

 

Rotarianer en av verdens 100 mest innflytelsesrike

Lederen av Rotary’s Nigeria National PolioPlus Chair, Dr. Tunji Funsho, er utpekt av
nyhetsmagasinet TIME som en av verdens 100 mest innflytelsesrike personer. Han har
vært en ledende drivkraft for at Nigeria nå er fri for polio og at polio-viruset nå er utryddet
fra den Afrikanske regionen. 

Dr. Funsho er medlem av Lekki Rotary Club i Lagos, Nigeria og er Past District Governor i
District 9110. Han er også medlem av International PolioPlus Committee og som lege og
hjertespesialist har han hatt et livslangt engasjement for helse-fremmende tiltak i
verden. 

Les mer i TIME...

https://time.com/collection/100-most-influential-people-2020/5888417/tunji-funsho/


 

Delta i Rotary’s fredsarbeid!

Er du interessert i fredsarbeid? Hva med å knytte kontakt med andre Rotarianere med
samme interesse verden over? Nettopp dette med å arbeide for felles sak på tvers av
landegrenser er jo nettopp fredsarbeid. Et utmerket sted å starte sitt engasjement for
fred er å delta ved Intercountry Committees: Opening Opportunities for Peace. Dette er
et en-dags arrangement rett før starten av neste Rotary Convention 11. juni 2021 i Taipei,
Taiwan. 

 
 

Klubber som feirer charter i september og oktober

 
Nyttige linker

Håndbok 2020-21
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