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Guvernørens leder: 
 
Velkommen til et nytt Rotary-år!  
Nytt år, med ny klubbpresident for nesten alle klubbers vedkommende, John Germ som ny president 
for Rotary International, og ny distriktsguvernør. Jeg ser fram til dette året. Det er det mange grunner 
til, og jeg skal nevne tre: 

1 RI-president John Germ har valgt «Rotary serving humanity» som tema for sitt år som RI-president. 
Det synes jeg er en innertier av et tema. Det forteller at det skal ytes innsats som kommer andre til go-
de, og at det er Rotary som skal gjøre det. At Rotary er med som ord i årstemaet, mener jeg er viktig 
når vi bruker årets tema internt, men enda viktigere når vi bruker det i annonser eller i omtaler av for-
skjellige slag, eller i arbeidet med prosjekter og i markedsføringen av dem. Sitér temaet i alle sammen-
henger hvor det er naturlig å gjøre det.  

2 Hvis prognosene slår til, kan dette Rotary-året bli det siste med tilfeller av poliomyelitt! I fjor, 2015, 
var det til sammen færre enn 100 tilfeller av polio fordelt på to land, Pakistan og Afghanistan. For en 
seier det vil være for Rotary å kunne se første år uten polio! Riktignok må man følge nøye med i årene 
som kommer. Det kan komme nye utslag selv etter en tid uten, og Rotary er beredt til å følge opp i tre 
år etter siste tilfelle. Det er nå snart to år siden siste utbrudd i Nigeria, det tredje siste landet med fore-
komster av polio. 

3 Rotary Foundation fyller 100 år i 2017. Rotary har gjennom sitt iherdige arbeid med å bygge opp fon-
det og bruke midlene til samfunnsnyttige prosjekter verden over, gjort en formidabel innsats i tråd med 
sitt motto «Doing good in the world» og Rotarys motto «Service above self». Dette 100-årsjubileet må 
vi bidra til feiringen av, både gjennom ekstra innsats på å gi til fondet og ved å drive prosjekter som er 
tilskuddsberettiget og som derigjennom støtter opp under både Rotarys motto og årets tema. Ta fram 
rausheten og gi din skjerv i dette jubileumsåret for Rotaryfondet! 

Ut over dette gleder jeg meg personlig til å besøke alle klubbene. Klubbene har minst tre viktige fel-
lesnevnere: Mottoet «Å gagne andre», årstemaet «Rotary serving humanity» og formålet: «Rotarys 
formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet.» I tillegg har vi 
4-spørsmålsprøven og yrkeskodeksen. Innenfor disse rammene kan klubbene operere nokså fritt, og 
det gjør Rotary til en spennende organisasjon med klubber som er temmelig forskjellige. All grunn for 
distriktsguvernøren til å glede seg til klubbesøkene! 
Rent praktisk vil jeg si følgende om klubbesøkene: Siden jeg fortsatt er yrkesaktiv og arbeider i Oslo 
kan ikke formøtene med styret og komitélederne starte før kl. 18.30. Jeg antar at møtet vil vare en 
times tid. Deretter ønsker jeg å snakke uformelt med medlemmer før hovedmøtet starter kl. 20.00. Jeg 
ønsker at et medlem i klubben – ikke nødvendigvis presidenten – forbereder en 10 minutters gjen-
nomgang, på hovedmøtet, av de prosjektene klubben arbeider med. 
Jeg ønsker klubber, presidenter, styrer, komiteer og medlemmer lykke til i Rotary-året 2016-2017! 
 
Hilsen  
Johan Østby 
Distriktsguvernør 



Månedens tema: 
Rotary International (RI) har ikke utformet noe eget tema for juli måned. Det er oppstarten på et nytt 
rotaryår, og i mange land (Norge inkludert) er det redusert aktivitet for mange klubber. 

 
Årets guvernørskifte 
fant sted på Borgen Gård, Flateby, i regi av Enebakk Rotaryklubb 27. juni. 52 personer, rotarianere 
med og uten ektefeller, hadde funnet veien til gården, hvor arrangørklubben servert middag til de 
inviterte. 

Både IPDG Jan Sverre Hanssen, DG Jon Ola Brevig, DGE Johan Østby, DGN Yvona Holbein og 
DGND Rune Magnussen var til stede. I tillegg møtte 5 PDG-er, 5 AG-er, distriktsadmionistrasjonen 
og mange medlemmer fra arrangørklubben. 

Avtroppende DG, Jon Ola 
Brevig ledet første del av 
møtet, hvor han  
honorerte IPDG Jan Sverre 
Hanssen med en PHF m/3 
safirer og takket ham for det 
arbeidet han har gjort for 
distriktet, og som rådgiver 
for DG i året som er gått. 
Brevig ga deretter en rede-
gjørelse for «sitt» år som 
DG i distrikt 2260. Han 
viste bl.a. til at medlems-
massen hadde holdt seg 
rimelig bra, kun en nedgang 
på 12 Rotary-medlemmer 
dette året.  
Brevig overleverte så sin 
guvernørnål til påtroppende 
guvernør, Johan Østby. 

 
Fra venstre: Jorunn Brevig, Jon Ola Brevig, Grete Dihle, Johan Østby, 
Grethe Magnussen, Rune Magnussen (bak), Gunnar Fredrik Aasgaard 
og Yvona Holbein. 

Johan Østby overtok deretter og holdt en «tiltredelsestale», hvor han innledningsvis takket Brevig for 
det arbeidet han hadde nedlagt i rotaryåret 2015-16. Østby pekte spesielt på hans innsats overfor Nor-
fo for å fortsette med Handicamp Norway, dessverre uten noe positivt resultat. 
Han roste den opplæringen som DGE-ene gjennomgår på nasjonalt nivå, sonenivå og internasjonalt. 
Han poengterte at han følte seg godt forberedt til oppgaven som DG. Rotary Internationals strategis-
ke mål vil gjenspeiles i distriktets hovedmål 

- Støtte og styrke klubbene 
- Fokusere på og øke humanitær tjeneste 
- Forsterke Rotarys profil og omdømme.  

Organisasjonen går inn i det året hvor Rotaryfondet, The Rotary Foundation, fyller 100 år. Østby øns-
ket å skape oppmerksomhet rundt dette, og forhåpentligvis bidra til å øke støtten til fondet fra både 
klubber og medlemmer.  
Avslutningsvis takket Østby de personene som avsluttet sine verv ved utløpet av dette rotaryåret: Fire 
av disse var til stede og ble nevnt særskilt: Bjørn Jørstad, og Per Oscar Saugestad som slutter som 
Assisterende guvernører, Ole-Ludvik Kleven som etter 3 runder i Rotarys lovråd har fullført sitt verv 
der, og kommunikasjonsansvarlig Bent-Ole Grooss som nå flytter til Brüssel som nasjonal ekspert på 
sosialpolitikk. 
 



Samtidig med guvernørskiftet var det også presidentskifte i Enebkk RK: Ingar Kristoffersen overlot 
presidentkjedet til påtroppende president Johnny Rivli. Det ble også foretatt opptak av nytt medlem i 
klubben, Knut Moen. 
 
Jubilanter i august 
 

Medlemsnavn Fødselsdato Klubb År 
Bergstrøm, Rune 01/08/1956 Våler Østfold 60 
Kvarme, Leif 02/08/1936 Ås 80 
Nygård, Alf Einar 02/08/1956 Borge 60 
Trondsen, Adolf Johan 04/08/1936 Nittedal 80 
Nore, Ragnvald 04/08/1956 Gamle-

byen/Fredrikstad 
60 

Olaisen, Sissel 05/08/1946 Ski og Langhus Rota-
ry 

70 

Jansson, Terje 06/08/1946 Kråkerøy 70 
Danielsen, Hans 08/08/1941 Hvaler 75 
Skolt Nordermoen, Johanne 10/08/1966 Tune Rotaryklubb 50 
Lunde, Knut 11/08/1941 Nittedal 75 
Lunde, Hans Amund 12/08/1956 Rakkestad Rotary 60 
Kibsgård, Johan Otto 15/08/1946 Strømmen 70 
Tornås, Arne K. 17/08/1946 Oppegård 70 
Engen, Vidar 19/08/1926 Eidsvoll 90 
Mikkelsen, Rolf 19/08/1956 Borge 60 
Skaflestad, Tor Jersin 20/08/1941 Vestby 75 
Stensrud, Mona 22/08/1956 Tune Rotaryklubb 60 
Bøe, Wilhelm Sundre 23/08/1936 Årnes Rotary 80 
Lomsdalen, Olav 27/08/1946 Eidsvoll 70 
Ludvigsen, Rune 29/08/1956 Kolbotn Rotary Klubb 60 
Nyborg, Bjørnar 31/08/1946 Halden Rotary Klubb 70 
 
Vi gratulerer! 
 

   

 

 
Redaksjonen avsluttet 23. juli 2016 
 
Per Kongsnes 
Distriktssekretær 2260 

 


