
 

Distrikt 2260 

 

Johan Østby 

Distriktsguvernør 2016-17 

Enebakk Rotaryklubb 

Guvernørens månedsbrev  

desember 2016 

 

Guvernørens leder: 

 

Midtveismøte for presidenter i januar 2017  

Der er sendt ut invitasjon til dette møtet som skal finne sted den 12. januar. Skrivet er også sendt 

klubbsekretærene, men det er for å sikre at invitasjonen blir fanget opp. Det er meningen at én 

representant fra hver klubb kommer – fortrinnsvis presidenten.  

Midtveismøtet vil ha mange temaer. Likevel er det ett som peker seg ut på den måten at 

presidentene bør forberede seg noe på forhånd. Det gjelder punktet om klubbenes implementering 

av de lovendringene som ble vedtatt på lovrådsmøtet i Chicago i april i år. De dokumentene som 

presidentene/klubbene bør se på før midtveismøtet, er de som ble distribuert av distriktssekretær 

Per Kongsnes 30. november, med et korrigerende skriv den 12. desember. 

Velkommen til midtveismøtet! 

Snart er det jul! 

Etter et halvt år som guvernør er det hyggelig å tenke på alle de 42 gode opplevelsene det har vært 

å besøke klubber. Det står igjen seks til etter nyttår. De blir sikkert like positive. Jeg er oppriktig 

imponert over aktivitetsnivået i klubbene. Aktivitetene spenner fra små, men betydningsfulle 

prosjekter i nærmiljøet via store, kostnadskrevende prosjekter i lokalsamfunnet, til omfattende 

tiltak i land på andre kontinenter. Vårt felles mål om å gagne andre er et gjennomgående hensyn i 

det aller meste av det klubbene gjør. Det skal vi være stolte av. Det er i hvert fall jeg! 

Jeg kan knapt la være å tenke over hvor privilegert jeg er som har fått anledning til å være 

guvernør. Det har gitt meg en unik mulighet til å bli kjent med klubbene i vårt distrikt, men det har 

også gitt meg anledning til å oppdage hvor stort Rotary er, for eksempel gjennom det 

opplæringsløpet som innkommende guvernører skal gjennomføre, og som kulminerer med uka i 

San Diego. Der vil jeg ønske Yvona Holbein god tur og lykke til med uka i California over nyttår! 

– Og Rune Magnussen i januar 2018.  

Det må da være mange som kunne tenke seg å ha det så fint et års tid? Likevel har vi ikke fått inn 

forslag til kandidater for rotaryåret 2019 – 2020. Jeg har virkelig tenkt flere enn en gang dette: 

Hvorfor står det ikke kandidater i kø for å bli guvernør? Vi er da ikke så smålåtne at vi ikke tør stå 

fram og si at «Jeg har lyst til å være guvernør i 2019 – 2020»?  

Tenk etter om du har lyst til å være guvernør! Mange klubber har flere som kunne gjøre jobben. 

Klubbene bør stille seg spørsmål om hvilken kandidat de vil foreslå! Minst 7 års medlemskap og 

en avsluttet full periode som president er de eneste formelle kravene. 

Nå står julen for døren, og vi bør alle ta noen dager «Rotary-fri». Tenk mest på familie, venner og 

deg selv i tiden vi har foran oss. Stress ned, vær ute og sett deg foran ovnen når du kommer inn 

igjen. Gå på besøk, ta imot gjester, la oss gagne andre på en enkel, men hyggelig måte! 

God jul til dere alle! 

Hilsen  

Johan Østby 

Distriktsguvernør 

 

 

 



Månedens fokus: Desember er måneden med fokus på familien. 

Januar er «Rotary Awareness Month». 

 

Vekslingskurs  

Ri har fastsatt vekslingskursen for desember 2016  til 1 USD = NOK 8,30. 

 

Rotary Fellowships 
Visste du at det finnes mer enn 50 ulike Fellowships i Rotary?  De aller fleste er internasjonale, 

men det er også ett som er definert som nasjonalt, nemlig Nordisk Rotary Golf. Dette ser ut som 

det har utgangspunkt i Sverige, i alle fall er hjemmesiden svensk: 

http://www.nordicrotarygolfkivik2016.se. 

Du vil finne oversikten over alle disse fellowshippene på følgende adresse: 

https://medlemsnett.rotary.no/fellowship/list 

 

 

Årnes RK hedrer musikalsk leder 
Thomas Lepanto Høiby Verket ble ansatt som musikalsk leder i Nes skolekorps høsten 2003. 

Allerede året etter klarte han å få liv i Nes 

Musikkforening (senere endret navn til Nes 

Janitsjarkorps). Han har også det musikalske 

lederskap i Nes Storband. Med andre ord en 

meget aktiv herre på musikkfronten. 

Høiby Verket leder fortsatt de tre ensemblene, 

dyktig, engasjert og respektert. Han er en god 

motivator både for 10-åringer og 60-åringer. 

Hans engasjement har bidratt til at hundrevis av 

unge og voksne i Nes har kunnet utvikle og 

dyrke musikken som hobby. For enkelte unge 

har også Thomas’ arbeid vært inspirasjon til 

videre utdannelse og karriere som musikere.  

(Bildet er fra overrekkelsen i Nes Kulturhus 

under Nes Storbands julekonsert. Bildet er tatt av Lisbeth Bekkeli Amundsen. Personene på bildet 

er fra venstre Finn Egil Kverme, ÅRK, Arild Larsen, ÅRK og Thomas Lepanto Høiby Verket.) 

 

Årnes RK arbeider for trivsel og folkehelse 
ÅRK har i halvannet år arbeidet med planer for og finansiering av et større prosjekt i 

kokalsamfunnet – en tursti langs Glomma og Vorma som forlengelse av en allerede eksisterende 

sti. Det er prosjektert to bruer på den nye stien – en på 10 m og en på 50 m. Kalkylen lyder på 0,5 

millioner kroner i direkte kostnader for prosjektet. I tillegg kommer så det fysiske arbeidet ute i 

terrenget, noe klubbens medlemmer vil starte med tidlig på nyåret. I dette arbeidet ligger 

opparbeidingen av selve stien, men også rydding av skog og kratt slik at turgåerne kan nyte synet 

av de to elvene, og særlig elvemøtet mellom Glomma og Vorma. 

Distriktsguvernøren og månedsbrevredaktøren gratulerer Årnes Rotaryklubb med et flott initiativ 

for lokalsamfunnet! 

http://www.nordicrotarygolfkivik2016.se/
https://medlemsnett.rotary.no/fellowship/list


Klubbnytt 
Som dere vil se av avsnittene foran, har redaktøren snappet opp en viktige hendelser i Årnes RK. 

Dette er slik informasjon som det kan være interessant å få med i et månedsbrev. Men det fordrer 

en viss aktivitet fra klubbenes side.  

I dette tilfelle var det en artikkel i Romerikes Blad som var utgangspunktet, men det burde vel også 

være av klubbens interesse å orientere Månedsbrev-redaktøren og distriktsguvernøren om slikt? 

Som redaktør oppfordrer jeg herved klubbpresidentene til å være aktive og sende informasjon 

omhendelser som kan være med og skape blest om klubbens aktiviteter og samfunnsmessige rolle i 

de enkelte områder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulasjoner til jubilanter i januar 2017:  
Navn: Fødselsdato: Klubb: Fyller: 

Navn Fødselsdag Klubb Alder 

Magndal, Bjørn Georg 02. 01. 1946. Årnes Rotary 70 

Kvile, Odd Martin 03. 01. 1946. Eidsvoll Syd 70 

Finbraaten, Jan Ove 04. 01. 1936. Kløfta 80 

Lund, Jan Henrik 07. 01. 1956. Fredrikstad 60 

Rynning, Erik 09. 01. 1946. Våler Østfold 70 

Sandhaug, Bjørn 12. 01. 1946. Kråkerøy 70 

Gjulem, Dag 13. 01. 1946. Rakkestad Rotary 70 

Aksnes, Kjell 14. 01. 1936. Ås 80 

Hansen, Jan Erik 15. 01. 1946. Kråkerøy 70 

Aall, Henning 17. 01. 1946. Gamlebyen/Fredrikstad 70 

Eidem, Thor 26. 01. 1936. Rygge 80 

Oord Dahl, Henriette 30. 01. 1966. Jessheim Rotary Klubb 50 

Guvernørens «besøksliste» for januar 

 9. Moss 11. Rygge 16. Råde 23. Vestby 

26. Sagdalen 30. Sarpsborg     

        

        
 

 

Redaktøren ønsker alle leserne av månedsbrevet en riktig god jul! 

 

Redaksjonen avsluttet 19. desember 2016 

 

Per Kongsnes  
månedsbrevredaktør 


