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Guvernørens leder: 

Distriktskonferansen er over, og jeg opplevde to fine dager med gode bidrag fra alle involverte på 

talerstolen, og jeg fikk mange hyggelige kortere og lengre samtaler med medlemmer. Det er alltid 

nyttig å snakke med rotarianere. Stor takk til alle som bidro, og til alle som var til stede! 

En viktig del av distriktskonferansen var timen med utvekslingsstudentene – en entusiastisk gjeng 

med ungdommer fra Nord- og Sør-Amerika, Asia, Australia og Europa. Når vi ser hva de kan få til 

av underholdningsinnslag med kort tid til rådighet for forberedelse, blir jeg både imponert og 

oppglødd. 

Ungdomsutvekslingen er en av Rotarys fem tjenestegrener – avenyer, og en viktig del av vårt 

freds- og forståelsesskapende 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. Derfor er det meget tilfredsstillende å se at entusiasmen er høy hos 

studentene selv, og rotarydistriktenes ungdomsledere må ha et tilsvarende engasjement – og det 

har de! Vår egen DYEO (District Youth Exchange Officer) Jutta Bachmann er et lysende eksempel 

på det. 

Hvis jeg prøver å distansere meg litt fra den umiddelbare entusiasmen og ser litt nærmere på 

ungdomsutvekslingen, så er det likevel et tankekors som melder seg. Vi har 300 klubber i Norge, 

og noen-og-tretti innkommende studenter hvert år. Er det egentlig imponerende at 10-11 % av 

klubbene er vertskap for utveksling? Det betyr at det gjennomsnittlig går 9-10 år mellom hver 

gang klubben har utvekslingsstudent. Siden noen har det oftere er det også en del som har det 

sjeldnere. Jeg tror dette kan ha flere årsaker. Når jeg snakker med klubber om dette, får jeg av og 

til høre flere momenter som gjør at klubbene nøler: Det er et ansvar å påta seg ansvar for en 

student, noen har hatt en uheldig erfaring med tidligere student, andre tror at klubbens medlemmer 

er for gamle til å arbeide med slikt, noen mener det er for dyrt, og atter andre har nylig hatt en 

student og ønsker en pause. I tillegg er det innført en sertifiseringsordning som noen oppfatter som 

byråkratisk. 

Jeg har forståelse for at det kan være forhold som gjør at man tenker seg om, og mange klubber 

arbeider med prosjekter og annen aktivitet som tar tid og ressurser. Likevel er 

ungdomsutvekslingen verdifull både i seg selv og for ungdommene, vertsforeldrene og klubben. 

Utfordringer vil oppstå her som på andre felt, og de fleste løses på en god måte. Om man har hatt 

en uheldig erfaring med en student, må vi likevel unngå å skjære alle over én kam. Det er heller 

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. 

Det er all grunn til å vurdere deltakelse i ungdomsutvekslingsarbeidet. 

Timen på distriktskonferansen med underholdning fra ungdommene viste glede, begeistring og 

samspill. Måtte det smitte over på oss andre som er eksperter i å stable opp motforestillinger! 

Hilsen 

DG Johan Østby 

Månedens fokus: Oktober er måneden med fokus på yrkestjenesten. 



Vekslingskurs  

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

 

Rakkestad Rotaryklubb hedret en veteran 

ved å tildele Odd Paulsboe en Paul Harris! 

Odd har vært medlem i Rakkestad Rotaryklubb siden 1978 og var 

klubbens president i 1986-87. Han har i alle år vært et aktivt og 

meget kreativt medlem i klubben. Han har vært meget engasjert i 

rekruttering av nye medlemmer. Han har systematisert 

medlemskapet i klubben og besøkt mange Rotary klubber og 

sentrale Rotarymøter, der han har gitt gode råd om hvordan 

medlemstallet kan økes. 

Rakkestad Rotaryklubb fremstår i dag som en aktiv klubb med 61 

medlemmer, høy kvinneandel og god aldersspredning, hvor et 

systematisk arbeid med rekruttering har vært sentralt.  

Det internasjonale arbeidet har engasjert Odd som både deltaker på Convention og i 

ungdomsutveksling. Han har vært meget aktiv under klubbens ulike studentutvekslinger. Flere 

studenter har bodd hos Paulsboe. Familien har i tillegg holdt kontakt med flere av studentene og 

GSE-deltakerne i mange år.  

Har tatt ansvar for oppdatering og trykking av klubbens vedtekter.  

Odd er et aktivt medlem med godt fremmøte på klubbens aktiviteter, om det er ordinære møter, 

kurs, arrangementer eller dugnader.  

 

Akktiviteten i distriktet i september har 

vært preget av forberedelse til og 

gjennomføringen av Distriktskonferansen 

på Sørmarka konferansehotell 

17. og 18. september. 

 

Mer enn 200 personer var innom 

konferansen i løpet av de to dagene den 

varte. 

(Referatet fra møtet og protokollen fra 

distriktets årsmøte vil bli sendt til 

klubbpresidentene når dokumentene er 

ferdige.) 

 

Tidligere RI-president Carl-Wilhelm 

Stenhammar (president 2005-2006) hilste 

forsamlingen på vegne av sittende RI-president 

John Germ. 

 

Han hadde også en sekvens på slutten av siste 

møtedag hvor han oppsummerte sine inntrykk 

av konferansen, og gratulerte DG Johan Østby 

med vellykket gjennomføring. 

 



 

De 31 utvekslingsstudentene fyllte podiet da Jutta Bachmann (distriktets leder for 

ungdomstjenesten) presenterte disse for forsamlingen på Distriktskonferansen 2016. 

De kom fra 10 forskjellig land spredet over nesten alle verdensdeler (Afrika var ikke representert.) 

 

 

Ved åpningen andre dag hadde distriktskasserer Kjell Sørli 

et innslag hvor han pekte på at han som kasserer måtte ha 

en kasse, og valutta måtte være lire. Derfor hadde han tatt 

med seg en selvbygd lirekasse. Han viste litt av arbeidet 

med å utforme interiøret, og spilte også flere melodier på 

lirekassen – med en apekatt til å ta imot «gaver».  

 

Stor var overraskelsen for han og flere andre da 

konferansedetakerne plutselig stormet fram til apekatten 

med penger. Til tider var det kø foran apen. Totalt kom det 

inn kr 5 249 i kassen, men senere ble «stuntet» formidlet 

via Facebook, noe som resulterte i ytterligere kr 500 i 

«vips-bidrag», - alt til Polio Pluss. 

 

 

 

 

Under hele konferansen var det utstillinger og 

slagsboder i House of Friendship – et eget 

lokale hvor klubbene hadde anledning til å 

eksponere seg og vise fram sine ulike 

prosjekter. 

Her hadde også Kolbjørn Eggen stilt ut sine 

produkter av Rotary-effekter. Han uttrykte 

etter konferansen at han var fornøyd med 

responsen.  

 

To klubber hadde utstilling/markering av sine 

prosjekter – 



  

Kløfta og Jessheim Rotaryklubber 

viste en plakat/poster med bilder 

fra sitt lysprosjekt i Afrika. 

 

Mens Nesodden viste fram sitt 

store prosjekt med eksport av 

hjelpemidler til Uruguay: 

Nesodden hadde fått en donasjon 

fra Sunrise Medical i Vestby. 

Donasjonen omfatter produkter 

som tidligere har vært i 

tildelingssystemet til NAV. Dette 

er hjelpemidler i form av ubrukte 

manuelle og elektriske rullestoler 

med tilbehør, ledsagersykler og 

andre ubrukte hjelpemidler fra 

sentrallageret i Norden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulasjoner til jubilanter i oktober:  
Navn: Fødselsdato: Klubb: Fyller: 

Syltevik, Kåre 04. 10. 1921 Jessheim Rotary Klubb 95 

Olsen, Øivind Normann 04. 10. 1936 Halden Rotary Klubb 80 

Gislerød, Hans Ragnar 06. 10. 1946 Ås 70 

Roen, Gunnar M. 08. 10. 1946 Skjeberg 70 

Moen, Hans 09. 10. 1946 Fredriksten 70 

Vatn, Jan A 10. 10. 1941 Gamlebyen/Fredrikstad 75 

Jegstad, Gro 14. 10. 1946 Vestby 70 

Yndestad, Magne 15. 10. 1936 Skedsmokorset 80 

Seipajærvi, Ole Andreas 15. 10. 1966 Nesodden Rotaryklubb 50 

Jørgensen, Ivar 16. 10. 1946 Askim Rotary 70 

Osmundsen, Harald 19. 10. 1946 Kolbotn Rotary Klubb 70 

Hafstad, Magne 20. 10. 1921 Jessheim Rotary Klubb 95 

Gahre, Bjørn Arthur 21. 10. 1956 Jeløy 60 

Eriksen, Stian Myhre 21. 10. 1966 Trøgstad 50 

Lund, Erik 22. 10. 1936 Fredriksten 80 

Reymert, Dag-Fredrik 22. 10. 1956 Tune Rotaryklubb 60 

Røisland, Sigurd 23. 10. 1941 Kolbotn Rotary Klubb 75 

Hansen, Bjørn Martin 25. 10. 1941 Halden Rotary Klubb 75 

Marthinsen, Trond 25. 10. 1956 Moss 60 

Brenna, Harald 26. 10. 1941 Kråkerøy 75 

Guvernørens «besøksliste» for oktober 

 3.  Enebakk  4. Ås  5. Drøbak  10. Vestby 

11. Oppegård 12.  Kolbotn 17. Nesodden  18. Lillestrøm 

19. Eidsvoll 

Syd 

20. Trøgstad 24. Gjersjøen  25. Skedsmo Nord 

26. Nannestad 31. Lørenskog 

Vest 

    

 

Redaksjonen avsluttet 28. september 2016 

Per Kongsnes  
månedsbrevredaktør 


