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Guvernørens leder: 
Godt nytt år – og takk for alt det gode arbeidet som er gjort i klubbene gjennom høsthalvåret vi har 
bak oss! Etter en vel fortjent pause i jula er det bare å gå på med full innsats for de seks, snart bare 
fem, månedene som er igjen av dette Rotary-året. Jeg har full tro på og tillit til at julepausen har 
gitt oss ny energi som gjør klubbene enda bedre i stand til å leve opp til vårt felles motto – å gagne 
andre. 
En av de verdifulle sidene ved å være rotarianer er å nyte godt av det fellesskapet vi opplever 
sammen i klubbene. Det gjør godt for sjel og sinn ukentlig å møtes for å være sammen, snakke 
sammen, lytte sammen, planlegge sammen og gjøre noe sammen. Da er det litt underlig å konstate-
re at frammøtet i klubbene varierer litt mer enn vi bør være fornøyde med. Frammøtet varierer fra 
klubb til klubb, og det varierer internt i mange klubber også. For et år siden oppfordret daværende 
distriktsguvernør Jon Ola Brevig klubbene til å gjøre en kartlegging internt for å måle trivselsfak-
toren i hver klubb, og prøve å identifisere forbedringspunktene. Jeg tror det opplevdes som me-
ningsfullt, og det ble gjort en slik undersøkelse i de fleste klubbene. Den jobben er ikke gjort en 
gang for alle. Jeg er overbevist om at frammøteprosenten må være en problemstilling vi bør ta opp 
som tema i klubben med jevne mellomrom. Enhver klubb må avsette litt tid innimellom for å pleie 
sin indre helse. En klubb som har godt samhold og felles holdninger, har også bedre forutsetninger 
for å leve opp til vårt felles motto. 

Det skal fortsatt føres fremmøtestatistikk. 

Fellowships 
Som nevnt er fellesskap internt i klubben viktig. Rotary International har tatt begrepet fellesskap et 
langt skritt videre. Rotary gir anledning til å delta i grupper hvor medlemmene/deltakerne har 
minst én interesse felles ut over interessen for Rotary. Det er spennende, og dette er et eget meny-
punkt på RIs hjemmesider. Der er det fellowship-grupper for 75 interesser, og jeg kan nevne noen 
få eksempler: Forfattere og skribenter, fuglekikkere, et bredt spekter av idretter (skisport inklu-
dert), gamle og sjeldne bøker, reising, diverse nasjonalitetskulturer, musikk, tryllekunst, vin, øl, 
whisky, motorsykkelkjøring, slektsgransking og mye annet. Prøv linken nedenfor. Det skal godt 
gjøres om du ikke finner noe av interesse.  

https://www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships. 
Man behøver ikke engang være logget inn for å finne dette. Trykk på et par linker på den siden, så 
får du vite hvordan du blir med i et internasjonalt fellesskap. Enklere kan det knapt bli! 
I distriktet vårt har vi Jan Wold, Drøbak RK, som er kontaktperson for Fellowships. Kontaktopp-
lysninger finnes i årets håndbok på side 16. Han er selv med i International Skiing Fellowship of 
Rotarians, og på besøk i Borge RK ble jeg kjent med Rolf Mikkelsen som er Chairman i Scandi-
navian Section i International Fellowship of Flying Rotarians. 
Jeg har sagt på alle klubbesøk, tror jeg, at det ikke er lett å beskrive Rotary kort, for Rotary er så 
mye! Det som er beskrevet her, understøtter i grunnen akkurat det. 

Jubileum 
Fredag 20. januar feiret Rygge RK sitt 50-årsjubileum. Det var en flott kveld med klubbmedlem-
mer med ektefeller, assisterende guvernør Einar Smedsvig, representanter for alle klubbene i om-

https://www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships


råde C og ordfører i Rygge til stede, og min kone og jeg var der også. President Sigurd Karlsen 
holdt en flott festtale i anledning dagen. Chartermedlem Åge Hermansen reflekterte rundt Rotary-
klubben før og nå, og kom til at det store skillet var i 1989 da Rotary åpnet for kvinners medlem-
skap. Det var laget et fint jubileumsskrift, og det ble servert god mat og godt drikke, og et vel-
klingende orkester av unge strykere fra mosseregionen underholdt selskapet. Der var det godt å 
være. Gratulerer med dagen! 

Hilsen  
Johan Østby 
Distriktsguvernør 

Tema for februar: Måned for verdensforståelse 
Vekslingskurs for januar: 1 USD = NOK 8,55 

Hederspris til kantor Ivar 
Kantor i Rolvsøy kirke, Ivar Schonhowd Haugen, er tildelt Rolvsøy Rotarys hederspris 2016.  

Velfortjent heder. President i Rolvsøy Rotary, 
Knut Norum (til venstre), overrekker Ivar Schon-
howd Haugen Rolvsøy Rotarys hederspris 2016 for 
samfunnsnyttig innsats.  

Gjennom de siste 27 årene har klubben hvert år delt 
ut en hedersbevisning for samfunnsnyttig innsats i 
Rolvsøy-distriktet. Et tinnfat med rotaryemblem og 
inskripsjon samt et diplom.  
Ivar S. Haugen har gjennom mange år vært en driv-
kraft og inspirator for kirkens kor, andre kor og mu-
sikkorps i nærmiljøet og andre steder i landet. Han 
har vunnet en rekke komponist-konkurranser og har 

laget mer enn 20 arrangementer for kirkekoret og satt musikk til like mange religiøse tekster og 
dikt. Hans liturgi for barnegudstjenester blir brukt over hele landet. I 2015 arrangerte menigheten 
en egen konsert med bare Ivar S. Haugens komposisjoner. Da ble 22 av hans komposisjoner frem-
ført.  
Godt frammøte på midtveismøtet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Midtveismøtet ble arrangert av Enebakk RK på Mjær ungdomsskole i Ytre Enebakk 12. januar 
med meget godt oppmøte. Av distriktets 48 klubber var 45 representert på møtet, 41 presidenter og 
ytterligere 6 innkommende presidenter sammen med en del andre medlemmer fra klubbene, 7 AG-
er, ledergruppa, komiteleder og administrasjonen ga et godt grunnlag for meningsutveksling.  
DG Johan Østby hadde satt opp implementeringen av de siste endringene i lover og vedtekter for 
klubbene som et sentralt orienteringstema. I tillegg ble kursprogrammet for våren 2017, ungdoms-



utvekslingen, medlemsutviklingen, TRF-jubileet og et eventuelt fellesprosjekt for alle distriktene i 
Norge drøftet. 
Det er sendt ut referat fra møtet til alle klubbpresidentene, slik at ytterligere informasjon kan fås 
der. 
 
Heder fra Rotary International til klubber i distriktet 
Ved åpningen av midtveismøtet overlevert DG Johan di-
plomer til Kolbotn RK og Rakkestad RK for sterk innsats i 
arbeidet med PolioPluss i rotaryåret 2015 – 16.  

Også tre andre klubber fikk diplomer. Det gjaldt diplomer 
for bidrag til TRF i forrige rotaryår.  
De tre klubbene var  

  1. Nittedal RK med USD 180,02 pr. medlem 
2. Ås RK med USD 171,46 pr. medlem 

3. Kløfta RK med USD 147,54 pr. medlem. 

De respektive klubbpresidentene tok imot diplomene på klubbenes vegne.  
  
Gratulasjoner til de som fyller «runde» år i februar 2017: 
 

Navn Fødselsdag Klubb Alder 
Salomonsen, Petter Mathias 02. 02. 1947 Tune Rotaryklubb 70 
Paulsen-Næss, Tore 02. 02. 1927 Halden Rotary Klubb 90 
Aardal, Ove 02. 02. 1947 Halden Rotary Klubb 70 
Gjermundshaug, Roger 04. 02. 1957 Lørenskog 60 
Hartmann, Paul 06. 02. 1942 Fredriksten 75 
Simonsen, Håvard 08. 02. 1957 Nannestad 60 
Brænd, Yngve 08. 02. 1942 Hobøl-Spydeberg 75 
Fjeld, Jørn 09. 02. 1957 Tune Rotaryklubb 60 
Skaufel, Nils Harald 11. 02. 1947 Oppegård 70 
Ianke, Carsten 12. 02. 1957 Borge 60 
Underland, Helge 12. 02. 1957 Ski og Langhus Rotary 60 
Sørensen, Karin Solerød 13. 02. 1947 Ski og Langhus Rotary 70 
Gulliksen, Marit 14. 02. 1942 Hvaler 75 
Hvidsten, Bernt 16. 02. 1967 Borge 50 
Stabell, Herman 20. 02. 1937 Skedsmokorset 80 
Anstensrud, Emil Anton 22. 02. 1942 Våler Østfold 75 
Kristiansen, Jan 23. 02. 1937 Gamlebyen/Fredrikstad 80 
Hansen, Kjell Erik 24. 02. 1947 Kløfta 70 
Lindstrøm, Terje 24. 02. 1957 Årnes Rotary 60 
Randem, Nils 26. 02. 1937 Vestby 80 
Fugelseth, Tor 28. 02. 1947 Oppegård 70 
Gjølberg, Leif 28. 02. 1927 Onsøy 90 

 
Redaksjonen avsluttet 22. januar 2017 

Per Kongsnes  
månedsbrevredaktør 

 


