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Guvernørens leder: 
Min periode som distriktsguvernør nærmer seg slutten. Det har vært et travelt og arbeidskrevende 
år, men interessant, spennende og ikke minst lærerikt. Det kan være lett å tenke at i rollen som 
distriktsguvernør skal man yte – gi av den kunnskapen som er opparbeidet gjennom det 
omfattende opplæringsløpet som er lagt opp forut for guvernøråret, og gjennom å fange opp 
praksis og rutiner i løpet av de to årene man sitter i ledergruppen før man selv blir guvernør. Jo, 
det er til dels slik. Summen av det som er opparbeidet på denne måten samt egne studier og den 
erfaring man har fra egen klubb, er ment å skulle gi tilstrekkelig kunnskap til å fylle rollen som 
distriktsguvernør. 
Så kommer klubbesøkene, og da gjelder det å huske at «den som erklærer seg ferdig utlært, er 
ikke utlært, men ferdig». Om ikke før, så oppdager man det da, at før man kan yte, må man 
faktisk lære om den klubben man besøker. Klubbene i distriktet jobber på forskjellig måte, men 
alle er bevisste på vårt felles motto: Å gagne andre. Firespørsmålsprøven er kjent for alle, men 
vanskelig alltid å etterleve. Jeg tror at vi jobber med saken alle sammen. Uansett har vi i Rotary 
et felles verdigrunnlag. Det er det viktigste, og så skal vi være tolerante for det store spekteret av 
klubbkulturer. Det er i møte med klubbenes mangfoldighet man skjønner at man aldri blir utlært. 

Aksjoner i distriktet knyttet til feiringen av The Rotary Foundations 100-årsjubileum 
Mange klubber har den siste tiden gjennomført markeringer av TRFs 100-årsjubileum med god 
oppslutning om sykkellotteriet Jeg er stolt over hvilket engasjement som er vist! Se for øvrig 
nærmere omtale senere i dette månedsbrevet. 

Rotary Convention 
Jeg har nettopp tilbrakt noen dager på Rotary Convention i Atlanta. 35 000 rotarianere fra alle 
verdenshjørner var samlet. Da går det opp for alle som hovedsakelig arbeider i egen klubb og 
eget distrikt, hvor stor og mangfoldig organisasjonen Rotary International, vår organisasjon, er. I 
en diger kongresshall var det ett fellesarrangement hver dag med foredrag av sentrale personer i 
Rotary og fra andre samarbeidende partnere. Personlig ble jeg mektig imponert over Bill Gates’ 
foredrag knyttet til polio. Han viste inngående kunnskap om vårt End polio now, og er åpenbart 
mer enn en stor og passiv bidragsyter. 
Rotary Convention er i utgangspunktet Rotarys årsmøte, og alle årsmøter har valg som et 
hovedpunkt på agendaen. For oss var det viktigste valget at Rune Magnussen, Nannestad RK, 
formelt ble valgt til distrikt 2260s guvernør for 2018-2019. Som Rotary Internationals president 
for samme år ble Samuel Frobisher Owori valgt. Han er fra Kampala Rotaryklubb i Uganda. 
På Rotary Convention i Atlanta ble naturligvis også TRFs 100-årsjubileum markert og feiret. 

 
Rotary Convention er et sted å gjenoppta kontakten med men-
nesker man har møtt før, eller finne nye kontakter. Her er min 
indiske guvernørkollega Pramod Kumar og hans kone Premlata. 
Det ble et hyggelig gjensyn fra vi var DGE-er på International 
Assembly i San Diego i januar 2016. 
 
 



Conventions er åpne for alle medlemmer med eller uten ledsager. Jeg oppfordrer alle til å reise på 
Rotary Convention minst én gang. Det er en opplevelse og en «eye opener»! 

Takk! 
Det er mange som har ytt, bidratt og hjulpet til i dette året som snart er omme. Jeg vil takke egen 
klubb, Enebakk Rotaryklubb, for den støtten medlemmene har vist meg, og den innsats som er 
gjort  i avviklingen av store arrangementer som PETS og distriktssamling, distriktsrådsmøter, 
midtveismøte for distriktets presidenter, guvernørrådsmøte og ikke minst distriktskonferansen på 
Sørmarka i september 2016. Enebakk Rotaryklubb har vært enestående god å ha i ryggen både 
før og under mitt år som guvernør. De to presidentene i denne tiden, Ingar Kristoffersen og 
Johnny Rivli, har sammen med resten av klubben, gitt både praktisk og moralsk støtte. Videre har 
jeg vært avhengig av distriktssekretær og månedsbrevredaktør Per Kongsnes og distriktskasserer 
Kjell Sørli. Begge har vært særdeles kompetente i sine funksjoner. Tusen takk for innsatsen! 

De åtte assisterende guvernørene (AG-ene) har vært gode å støtte seg på. De samarbeider jevnt 
og trutt, oftest i det stille, med klubbene i området. Mellom AG-ene og meg har det vært et godt 
og tillitsfullt forhold. Jeg er griseheldig som har hatt dere: Even Jahren, Jan Sverre Hanssen, 
Einar Smedsvig, Hans-Kristian Greaker, Elsa Nysveen, Rein Grefslie, Jarle Gausen og Arne 
Skaugen. Takk for god innsats og godt samarbeid! 

Ledergruppa, med IPDG Jon Ola Brevig, DGE Yvona Holbein, DGN Rune Magnussen, 
opplæringsleder PDG Elsa Nysveen, og ledere av distriktskomiteene: PDG Lena Mjerskaug, Jan 
Walbeck, PDG Jan Sverre Hanssen, Ole Seipajærvi, og RYLA-leder John Jones har til sammen 
utgjort et slagkraftig team. Takk til hver og en av dere! 

To personer må nevnes spesielt: Jutta Bachmann har ytt langt ut over det som kan forventes av 
distriktsansvarlig for ungdomsarbeidet – hun har blant annet påtatt seg reiselederansvaret ikke 
bare for vårt distrikts, men for hele landets utvekslingsstudenters norgestur som ble avsluttet 10. 
juni. Videre har vår lovrådsrepresentant, PDG Ole-Ludvik Kleven, vært en krumtapp i 
lovrådsarbeidet gjennom tre perioder. Det er et veldig viktig arbeid, og Kleven har utført dette 
arbeidet på aller beste måte. Dere to fortjener en spesiell takk! 

Sist, men ikke minst: Takk til presidenter, styremedlemmer, komitéledere og øvrige medlemmer i 
klubbene! Deres innsats er essensen i Rotary. Uten klubbene er Rotary ingen ting. Selv om noen 
klubber sliter med rekruttering, foryngelse, økonomi eller andre ting, er det positive elementer i 
alle klubbers arbeid, og verdigrunnlaget vårt er felles og deles av oss alle. I år har årstemaet vært 
Rotary serving humanity, og neste år skal det følges opp med Rotary: Making a difference. Vi 
skal fortsatt gagne andre. 
Takk for i år, og lykke til videre i året som kommer! 
Med dette takker jeg for meg og overrekker guvernørstafettpinnen til Yvona Holbein, Strømmen 
RK. Lykke til til deg også, Yvona! 
 
Hilsen 
Johan Østby 
Distriktsguvernør 2016-2017 
 
 

Vekslingskurs for juni: 1 USD = NOK 8,55 

 
Rotarys årstema for rotaryåret 2017 – 18: Rotary: Making a difference. 
 
 



Minneord over PDG Åge Bjor 

Tidligere distriktsguvernør (PDG) Åge Bjor døde 29. mai 2017 etter et kort sykeleie. Det var et 
sørgelig budskap som ble overbrakt meg fra president Petter Salomonsen i Tune Rotaryklubb – 
Åges klubb. 
Åge Bjor gjorde en ekstraordinær innsats for Rotary. Han var distriktsguvernør i rotaryåret 2008-
2009. Høsten 2009 ble Åges etterfølger rammet av sykdom og kunne ikke fullføre sitt verv. Når 
så galt skjedde, var det heldig for Rotary at det var Åge som måtte ta en slik ekstra tørn. Han 
hadde kapasitet, pågangsmot og vilje til det. Han var dermed distriktsguvernør i nesten to år. Det 
er en innsats det står respekt av. Videre var Åge, som vararepresentant til Rotarys lovråd, sterkt 
engasjert i arbeidet med videreutvikling av de bestemmelser som 1,2 millioner medlemmer ver-
den over skal forholde seg til. 
Lederegenskapene lå i Åge fra han var liten: «Jeg finner på, du lager» sa han til sin lillebror da de 
i farens gårdsverksted skulle skaffe seg sine egenproduserte leker. 
Mange organisasjoner har nytt godt av Åge Bjors engasjement: Fra musikkorps og kor til pend-
lerforeningen, men vi har grunn til å tro at det var Rotary som sto ham nærmest.  
Åge Bjor var en av dem som turte. Han turte å hevde sine meninger og stå for dem uavhengig av 
hva andre måtte mene. Det forhindret ham likevel ikke i å samarbeide med andre. Han samarbei-
det med mange.  Vi kunne stole på Åge. Han gjennomførte det han sa han skulle gjøre. Tenk om 
vi alle gjorde det. 
I romanen «An-Magritt» skriver Johan Falkberget at «Det oppreiste sinn står i loddsnorens tegn». 
En loddsnor henger helt loddrett. Bygger man en mur etter denne snora, blir muren rett. Slik 
brukte Falkberget loddsnora som et bilde på An-Magritts karakter. 
Det samme kan sies om Åge Bjor. Vi minnes ham i takknemlighet. 

Johan Østby 
DG 2260 

 
Besøk fra India hos Råde RK 
Rotarymedlem og Past President Hans Christian Kihl 
er medlem i «Rotary Travel and Accomodation Fel-
lowship». 
Nakshatra Bijoy Choudhury m. frue, medlem av Tin-
sukia Rotaryklubb i distrikt 3240 i India, var på et kort 
Norgesbesøk. De ankom Oslo og skulle videre til Ber-
gen via Flåm, Gudvangen og Voss før de skulle tilbake 
til Oslo og derfra videre til Island. Det hindret dem 
ikke å få tid til å besøke Jane og Hans Christian på 
Kihl Gård i Råde. 
Hans Christian hentet dem i Oslo kl. 11.00 2. pinsedag, og Jane og han fikk vist dem Hvaler og 
Gamlebyen i Fredrikstad (Norges mest attraktive by!) 
Kl 1700 fikk de hilse på inviterte Rotarymedlemmer i «badeavdelingen» på Kihl Gård. Der ble 
de traktert med nydelig mat, fikk utvekslet ideer før ferden gikk tilbake til Oslo med tog kl. 
2000. 
Mulighetene til å bli kjent med andre mennesker og kulturer er store i Rotary. Et av de mange 
«fellowships» er noen av mulighetene som ligger der, og som Hans Christian nå har benyttet seg 
av. Kanskje det blir en gjenvisitt til India.  



Prosjekt "Skulptur i Ås sentrum" 
I samarbeid med den nå avdøde kunstneren Odd Tandberg og Ås kommune kunne Ås Rk lørdag 
10. juni overlevere prosjektet til innbyggerne i Ås ved ordføreren. Til avdukingen fikk klubben 
hjelp av artist, kulturpersonlighet, tidligere kulturminister mm. Åse Kleveland. Avdukingen 
skjedde med musikk og jordbærservering til over 500 tilskuere. Her var både innbyggere, familie 
til Odd Tandberg, representanter fra kommunen og presse møtt frem. 

   
 
 
 
 

  
 
 

 
 Kunstnerens sønn, ordfører, prosjektkomité, president og 

Åse Kleveland 
 
avsluttet det hele med oppstilling foran skultpturen. 

Distriktets representant, PDG/AG Jan Sverre Hanssen, som var til stede ved avdukingen, er me-
get imponert over hvordan prosjektet ble gjennomført. Dette viser hva som er mulig ved på-
gangsmot og kreativitet. En stor gratulasjon til Ås Rotaryklubb! 

President Gerd Hissing-
by redegjorde for pro-
sjektet 
Åse Klevland sto for 
avdukingen og ble behø-
rig takket av president 
Gerd Hissingby,  som 
overrakte et bilde av Odd 
Tandberg 

 
The Rotary Foundations 100-årsjubileum 
Det kan ut fra innkomne e-poster se ut som AG-enes påminning om at månedsbrevet kan være et aktuelt 
sted å få vist hvilke arrangement klubbene har hatt for å markere dette jubileet. 
Her viser vi fra Nittedal RKs stands i kommunen: 

Lørdag 6. mai hadde de to stands på Mo-senteret, 
og de var bemannet fra klokken ti til halv to. Pla-
nen var å kjøre denne kampanjedagen med Quiz 
fram til kl. tre, men allerede kl. ett var vi tom både 
for Quiz-blanketter og brosjyrer. I tillegg leverte 
vi ut vår vi egen klubb-folder samt tidligere utga-
ver av boken «Årsrevyen Nittedal i bilder».   
Vi startet med 90 Quiz-blanketter, av disse ble 71 
fylt ut og levert på stedet, mens andre ville svare 
på nett. Dagen anser vi som meget vellykket idet 
vi kom i kontakt med en stor gruppe personer i 
den aktuelle alderen for et fremtidig medlemskap.  
I tillegg til Distriktets trekning av premier, har vi 
hatt en egen trekning blant de som leverte Quiz-
besvarelsen på stedet.  
(Bildene er tatt av Egil Kristiansen) 

Bente Haukeland Næss og Kjell Øybakken på stand. 



 
Premien her var en nylig utkommet bok av naturfotograf 
Kai Jensen, et flott verk i tekst og bilder fra Nittedal. Det 
litt spesielle er kanskje at vinneren av boken var en gjest fra 
Hønefoss, Knut Odda.  
Vi har ikke innblikk i hvor mange fra oss som har besvart 
Quiz’en på nett.  
Måten å markere TRFs 100 år på slo godt an i klubben og 
tydeligvis også hos publikum. 
Latteren løsnet som følge av Bentes noe spesielle positur i "gjernings-
øyeblikket". 
 
 

De to klubbene i Lørenskog, Lørenskog RK og Løren-
skog Vest RK, hadde stand på Triaden Kjøpesenter i 
Lørenskog lørdag 20. mai. De hadde fokus på synlig-
het, Rotary-profilering og tilstedeværelse. Medlem-
mene inviterte til en prat om Rotary for de som var 
interesserte og delte ut fakta-brosjyre om Rotary samt 
Rotary-quizen med mulighet for å vinne en el-sykkel 
med verdi inntil kr 10 000. 
Det meldes om god respons, mange leverte svaret på 
quiz'en "på stedet", mens andre som var i "tidsklem-
ma" skulle sende inn svar via nettet/linken som var 

oppgitt på quiz-arket.  
I tillegg hadde medlemmene flere gode samtaler med nye og tidligere bekjente som var innom 
denne dagen.  
 

 
Også Eidsvoll Syd RK har 
hatt stand for å markere jubi-
leet og samle inn mer penger 
til Rotary Foundation, Det 
ble også gitt generell infor-
masjon om Rotary til de som 
stoppet opp. 
 

Disse bildene er fra stand i Eidsvoll Amfi og i sundet i forbindelse med Grunnlovsdagen. 
 
Nye representanter til RI fra distriktet 
Nominasjonskomiteen for å finne fram til nye kandidater til RIs lovråd fra vårt distrikt har bestått 
av IPDG Jon Ola Brevig, leder, PDG Jan Sverre Hanssen og DGE Yvona Holbein. Komiteen har i 
brev til DG 31. mai enstemmig nominert PDG Lena Mjerskaug som representant og DG (snart 
IPDG) Johan Østby som vararepresentant til Lovrådet for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2020. 
Både representant og vararepresentant kommer fra Enebakk RK. 
 
Innvielse av ny benk i lokalmiljøet 
12. juni hadde Enebakk Rotaryklubb sin første benk til lokalbefolkningen klar for innvielse. 
Klubben har satt seg som mål å få satt ut slike benker på steder hvor folk ferdes og gjerne ønsker 
å kunne slå seg ned et øyeblikk – enten for å hvile litt eller slå av en prat med en sambygding.  



Kommunen har naturlig tre sentra, Ytre Enebakk, Kir-
kebygda (kommunesenteret) og Flateby lengst nord.  
Den første benken ble satt ut i Ytre Enebakk, ved Mari 
kirke. Fra benken har en utsyn over denne delen av 
bygda med forretningsområdet rett over dalen.  
Nå gjenstår bare å få en tilsvarende ordning i Kirkebyg-
da og på Flateby. 
President Johnny Rivli innvier benken, med noen av 
klubbens medlemmer i bakgrunnen. 
Foto: Lars Inge Magerøy 

 
 
 
Så er det slutt med månedsbrevene for denne redaktøren 
Jeg takker for hjelp og bistand fra AG-er og klubbmedlemmer når det gjelder å framskaffe stoff 
til disse 12 månedsbrevene.  
Jeg ønsker den nye redaktøren lykke til med å ivareta denne formelle og uformelle informasjon 
til og fra klubbene! 
 

Redaksjonen avsluttet 19. juni 2017 

Per Kongsnes  
månedsbrevredaktør 


