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Distrikt 2260     
 

Guvernørens 

månedsbrev 
 

Nr. 4  -  Oktober  2009 
 

 
DG  Ulf S. Henriksen 

 

Fungerende 
distriktsguvernør:   
IPDG Åge Bjor 
aaehe-b@online.no 
 
Distriktets hjemmeside:  
www.d2260.rotary.no 
Referat fra distriktskonf.: 
http://d2260.rotary.no/index.html. 

 
Rotary i Norge (NORFO): 
www.rotary.no 
 
Rotary International: 
www.rotary.org 
 
GSE ansvarlig 
Rune Magnussen 
rm007@online.no 
 
 
Kunstglasskontakt: Reidar 
Gjørven rgjorven@online.no 
 

Husk: Den klubb som selger 
flest fat pr medlem; vinner 
to nydelige lysestaker med 
utforming som står til 
fatene! 
 

 
 

 

 
   IPDG Åge            DG  Ulf 
 
 
Distriktet har anbefalt RI at  
Åge Bjor overtar Ulfs plikter, 
under sykdommen. Åge har 
sagt seg villig til dette.  
Vi må nå alle trå støttende til.   
 
Åge, sammen med noen 
hjelpere, vil fullføre Ulfs 
klubbesøk!  
All kontakt med distriktsguv-
ernøren skal nå rettes til  
Åge  Bjor   aaehe-b@online.no   

 

eller den person i distriktet som 
har ansvaret for saksområdet. 
 

Distriktsguvernør  
Ulf Henriksen fikk lørdag 
26. september et alvorlig 
hjerneslag.  
Heldigvis er det forbe-
dringer å spore. Fredag 
16. oktober ble han fra-
koblet intravenøst og fikk 
sine første saftdråper og 
noe ’grøt’ for å få "maski-
neriet" til å fungere igjen.  

 

IPDG Åge hadde samme 
dag en kort konferanse-
telefon med Torun, som 
også Ulf kunne høre. Ulf 
skal i h.t. Åge, ha sakt et 
slags ”hallo” på telefonen 
og også gitt tegn til Torun 
om at han forsto noe av 
det Åge hadde sagt.  
To meget nære venner fra 
Nittedal besøkte Ulf på 
sykehuset på lørdag. De 
bekreftet at han er meget 
syk, men sa at Ulf holdt 
en av dem fast i hånden 
som for å gi tegn om at de 
ikke skulle gå enda. 
 

Ulf kan fortsatt ikke motta 
blomster. Et postkort som 
Torun kan lese opp er 
derfor bedre! 

 

 
Distriktets webredaktør:  
eugen.landeide@online.no 
 
Redaktør for Månedsbrevet:   
ragnar.strand@tele2.no 

 

GLADNYHET  I :  SKRATTKAMMERET  ER UTSOLGT !! 
 

GLADNYHET  II :  DET KOMMER FLERE OPPLAG !!! 
 

Nettoutbyttet, som skal gis ’Polio Plus’, er nå nesten 
100 000  kroner!                                 (Les mer på side 2.  Red.       
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Ctrl + venstreklikk ovenfor 
for å følge koplingen, eller 

www.d2260.rotary.no. 

 
Jan Vatn håndhilser på Paul Harris  

 

Skrattkammeret - En bok til å le av 
 

Boken selger ikke bare i Norge, men er blitt veldig bra mottatt i USA, kan 
Jan Vatn rapportere: 
 På en reise til Chicago og Midt-Westen i USA, hadde Jan med seg 
Skrattkammeret i bagasjen. Tanken var å teste ut om norsktalende 
amerikanere og norskætlinger kunne være interessert i boken. Det 
var de!. 
I Rotary One presenterte han boken, med applaus og latter som 
belønning. I Rotary Internationals Hovedkvarter fikk Rotary 
International President John Kenny sitt personlige eksemplar. RI-
informasjonsavdelingen satte en journalist på saken og  intervjuet 
kommer i Rotary International Magazin. Nettutgaven skal komme ut  
ca. nå og papirutgaven ved juletider. – RI liker ideen så godt, sier 
Jan, at den vil bli brukt som et etterfølgelsesverdig eksempel i en 
omtale i et annet magasin som går til Rotary presidenter.  
  

I Midt-Westen besøkte Jan Senter for norsk museum og 
slektsforskning og i ”norsk” rotaryklubb i Decora i Illinois. 
Kjemperespons. - I ”Torskeklubbene” (hvor du får torsk servert på 
den gamle norske måten – altså ikke firkantet) var responsen den 
samme. - Erfaringen fra samtalene med amerikanerne viste at selv 
om de ikke kunne ett ord norsk, ville de gjerne kjøpe en bok for å gi 
den til en norsk venn. Ganske typisk var det at den første boken som 
ble solgt til en amerikaner var en gave til en norsk venn i Tromsø! 
Det betyr at boken er universell bare en har en venn eller en forret-
ningsforbindelse som snakker norsk. ” Tenk hvilket potensial boken 
har !”  sa en meget  oppglødd Jan Vatn. 
  

I en telefonsamtale med  Red. opplyste Jan også at  Eddie Sjøborg 
og Kolbjørn Eggen kunne berette at det første opplaget av 
Skrattkammeret på 1.500 bøker er i praksis utsolgt. Det betyr at vi 
nærmer oss 100.000 kroner til PolioPlus etter bare tre ukers salg!  
Et nytt opplag på 1.500 bøker er i bestilling !! 
  

Salg i andre land er på gang, basert på tema ”gave til en nordmann”. 

Skrattkammeret i RotaryOne,  

Latter og applaus 

 
Et innspill fra Ulf, før han ble syk: 
 

Fornyet innvitasjon to join Rotary and Rotaract Club Members Nordic Countries 
En liten påminnelse om vår nettgruppe som snart passerer 450 medlemmer.  Vi har får med ledende  
Rotaractere fra Norge Sverige og Danmark som administratorer og gruppen har god aktivitet.  
Vi har også startet egne forum for presidenter, sekretærer, PR/Media mv. 
Du kan også lese mer under ’nyheter’ på    www.rotary.no  http://www.linkedin.com/e/gis/1132237 
 

Med vennlig hilsen   Stig Asmussen 
 

 
 

Olaug og Håkon Andreassen :  På frivillig oppdrag i Kilimambogo,-Kenya. 
 

Etter India i 2007 trodde vi at vi hadde vært ute for siste gang som Rotary frivillige, men så fikk vi  
en pen hilsen fra Kilimambogo i Kenya, med oppfordring til ny innsats. Da vi søkte Rotary Founda- 
tion  om RV-bevilgning, viste det seg at den økonomiske situasjonen i RF var slik at bevilgninger  
av denne art generelt var suspendert – ja, til og med avskaffet. -- I en Future Vision Plan vil kanskje 
distrikt og klubber måtte involvere seg økonomisk i denne sektor – om frivilligheten skal opprett- 
holdes. 

(forts. s. 2) 
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Lois og Bob Liners,-WI  USA - startet og begynte koordinering av dette prosjektet i 1994 i tilknyt- 
ning til Kilimambogo Hospital, Kenya.  Da Bob Liners nærmet seg 90 år, ble koordineringen av  
Kili–prosjektet overført til Kathleen og Charles Stoup, Rotary Club of Carlisle, PA.USA. Siden er 
også ekteparet Denning fra England kommet inn i bildet.  
Vi hadde åpningsoppdraget her i 1994, men kom tilbake også i 1996 og 2000. Nå ble det for 4.gang 
vi dro dit og overtok etter kollega Frank Groeneweg fra Nederland. Et nytt matching grant hadde  
skaffet en liten unit, ny stol og et røntgen apparat,- altså et bedre stasjonært utstyr.  
Her på baseklinikken arbeidet vi  2 dager i uken, mandag og fredag - resten av uken mobilt på ut- 
poster i en radius på 40- 60 km fra Kilimambogo. Behandlingen er først og fremst smertelindrende, 
men informasjon øker også over tid behovet for fyllinger. 
Vi var vitner til et drama av dimensjoner i Kenya. Ingen nedbør på 7 mnd. - altså vannmangel  
som går ut over avling, dyr, mennesker, matpriser og gir hungersnød. Folk sultet i hjel. Michael,  
vår assistent siden åpningen i 1994 og Bernhard,-vår sjåfør fra 1997- med 4  barn hver, - forteller 
at barna deres får ett måltid pr. dag -fortrinnsvis sent på dag - det gir bedre nattesøvn. 
Rotary-klubben til vår koordinator Stoup, PA.USA  satte i gang et vannboreprosjekt i dette område 
for ett år siden. Uheldige omstendigheter stoppet det hele etter et par uker og slik står det  fortsatt.  
Det er blitt en konflikt som vi håper kan få en heldig utgang. 
Vår nærmeste by, Thika, er 20 km borte.  Den hadde endret seg  påtakelig, med enorm trafikkøk- 
ning, supermarkeder og en tydelig  utviklet middelklasse.  
Her hadde vi nå også  fått vår nærmeste Rotary klubb, chartret i 2003. Distriktet (9200) dekker :  
Kenya, Etiopia, Eritrea, Tanzania og Uganda. Jeg nevner dette spesielt siden vi hadde et unikt og  
overraskende besøk på klinikken av distriktsguvernøren - fra Etiopia - ifølge med representanter  
fra Rotary Club of  Thika. Vårt prosjekts vertsklubb, Nairobi South, hadde ingen planer om å gi  
fra seg vertskapet til  Thika R.C.  – noe som i dobbel forstand ville vært nærliggende. 
 

Når vi denne gangen forlot Kilimambogo, hadde en for oss uvanlig situasjon oppstått: 
Ingen kollega hadde kommet for å overta etter oss. Et RF- matching grant hadde bedret utstyret  
på klinikken, men der var ingen til å bruke det, – et paradoks. 
                                                  

                                                 Håkon Andreassen - Oppegård rk.   
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Bruk distriktets nettside  www.d2260.rotary.no 
Her vil dere finne rapporter og informasjon fra alt som foregår i distriktet, og i tillegg en del 
internasjonalt. --- Mens du er på nett, sjekk også hva dine naboklubber har å by på. Kanskje har de et 
program du kunne tenke deg å dra og høre på! (det skader jo ikke fremmøteprosenten heller…., selv om 
det vel ikke bør være hovedbegrunnelsen for å dra !!) Gå inn på: 
http://www.rotary.no/index.php?pageid=227   trykk så på Distrikt 2260, og der er klubbene. 
 
Kom også gjerne med forslag til andre saker nettsiden vår kan brukes til. Det er heller ikke forbudt å 
sende inn bidrag og prosjektomtaler man gjerne vil ha inn. Skriv til: eugen.landeide@online.no 

 
 
Poliomarsj rundt Nordbytjernet! 
 
Den 16.sept kl 18,00 arrangerte rotaryklubbene Eidsvoll, Eidsvoll Syd, Gardermoen, Jessheim, 
Kløfta, Nannestad, Sørumsand og Årnes turmarsj for hele familien for å samle inn penger til 
Polio Pluss. 
Det var et strålende vær, godt frammøte og god stemning, ikke minst takket være feiende musikk 
av Ullensaker skolemusikkorps. Det var en rimelig stor flokk som tok turen rundt tjernet i det 
fine kveldsværet. Ut gjennom løypa var det plassert bøssebærere som høflig anmodet oss om å 
yte vår skjerv til en god sak. 
Turen rundt tjernet så ut til å ha god innvirkning på matlysten. I hvert fall var omsetningen av 
pølser, hamburgere, mineralvann, kaffe og vafler helt upåklagelig. 
I skrivende øyeblikk vites ikke hvor mye denne kvelden innbragte, men det så ut til at alle de 
frammøtte tok appellen fra Guvernør Ulfs utsendte meget alvorlig: 
 
 
Frihet til å løpe, frihet til å gå. 
Frihet til en og annen kollbøtte å slå. 
Slikt er da selvfølgelig selvsagt! 
I vår rikdom og velde vi glemmer så lett,
at det er ikke alle som har det så fett, 

men må leve i vanskjebnens makt. 
 

 
Alle vi andre som lever på den grønne gren 
har full førlighet i både armer og ben, 
tar det for gitt i tillegg til æren. 
Vi glemmer glatt at i genenes spill, 
ender vi opp slik kromosomene vil. 
Der bestemmes i stor grad vår væren. 

 

 
Så stig nå ned fra din høye hest!  
Vår nødstilte bror vi gir en gest, 
sammen med rede penger. 
Så går vi Nordbytjernet rundt, 
og høster glede fordi det er sunt, 
og glede ved å gi til den som trenger! 
 

 

Rotary Foundation. 
   
De fleste klubber i distriktet har bekreftet at de også i år vil betale inn til Rotary Foundation, 
Annual Giving. I Rotaryåret 2008-2009 var vårt distrikt desidert best av alle 7 distriktene i 
Norge med over $ 100.000.- innbetalte dollar. Neste distrikt innbetalte nesten $ 80.000,-  .  
For å sikre at vi har prosjektpenger om 3 år så er det viktig at vi fortsetter å støtte RF med våre 
innbetalinger, selv om mange er spørrende til de urealiserte tap som også RF har møtt i denne 
finanskrisen. Ingen tap har blitt realisert så langt takket være god cash-flow, som følge av 
regelmessige innbetalinger fra klubber og personer. Ledelsen i RF, som vi traff på Institue i 
Warzava, ba oss takke alle givere i våre respektive distrikter, noe vi med glede herved gjør! 
Tusen takk! 
Jeg har avtaler om besøk i mange klubber, men tar gjerne flere. Ta kontakt! 
 

Herman Stabell  
distriktsansvarlig for RF 
 
 

Med statistikken på neste side, er da dette det første månedsbrevet i  DG Ulfs sykefravær. Tilbakemeldinger om 
annet innhold eller redigering av brevene, i den vanskelige tid vår guvernør har foran seg, mottas med takk.    

Red. 
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  Fremmøtestatistikk  distrikt 2260  september 2009   
 Rotary Totalt Antall  herav Møte- Ant. Oppmøte 
 klubb medlemmer kvinner prosent møter i år (%) 
 Askim 60 0 80 5 72,9 
 Aurskog-Høland 24 1 58,8 5 56,7 
 Borge 43 0 48,6 5 54,1 
 Bundefjorden 21 9 74 5 81,9 
 Drøbak 43 8 67,5 5 59,7 
 Eidsvoll 59 7 51,9 4 53,1 
 Eidsvoll Syd 26 1 52,6 5 48 
 Enebakk 26 4 51,9 4 48,7 
 Follo Syd 19 11 75 2 70,4 
 Fredrikstad 61 12 59 5 59,9 
 Fredrikstad-Glemmen 31 5 0 0 0 
 Fredriksten 33 4 0 0 0 
 Gamlebyen/Fredrikstad 49 10 64,2 5 56,3 
 Gardermoen 21 5 62 4 61,6 
 Gjersjøen 26 12 81,7 4 63,6 
 Halden 55 3 50,5 4 44,7 
 Hobøl-Spydeberg 35 3 66 5 66,5 
 Hvaler 22 5 67,3 5 67,3 
 Jeløy 53 16 56,7 5 55,5 
 Jessheim 50 5 58 5 57,1 
 Kløfta 51 5 51,4 5 50,3 
 Kolbotn 47 7 94,2 4 81,3 
 Kråkerøy 41 5 64 4 59 
 Langhus 27 3 52,5 4 46,1 
 Lillestrøm 42 3 0 0 0 
 Lørenskog 34 1 63,4 4 54,7 
 Lørenskog Vest 29 4 77,1 3 56,2 
 Moss 53 12 49,6 3 47,7 
 Mysen 48 3 67 5 58,3 
 Nannestad 43 3 57,9 5 58,6 
 Nesodden 23 5 53 4 54,5 
 Nittedal 50 9 82 4 58,5 
 Nordby 30 1 68 4 58 
 Onsøy 36 6 57,9 5 59,25 
 Oppegård 53 8 80,9 5 69 
 Rakkestad 51 12 65,5 5 52,9 
 Rolvsøy 32 2 0 0 0 
 Rygge 41 2 58 5 58,4 
 Råde 41 6 56,6 5 43,8 
 Sagdalen 29 2 66,7 4 54,6 
 Sarpsborg 46 7 45,8 4 46,3 
 Skedsmo Nord 30 6 57,9 5 55,9 
 Skedsmokorset 40 6 67,1 4 64,5 
 Ski 45 4 49,5 4 40,9 
 Skjeberg 38 0 77,8 5 70 
 Strømmen 28 4 0 0 0 
 Sørumsand 37 7 60,4 4 55,5 
 Trøgstad 32 1 0 0 0 
 Tune 54 1 57,8 5 46,6 
 Vestby 46 2 52 5 42,6 
 Våler Østfold 21 0 64 5 62,9 
 Ørje-Töcksfors 26 1 0 0 0 
 Årnes 50 9 67 4 65,6 
 Ås 47 6 60,4 5 62,3 
 Totalt 2098 278 54,7 210 50,2  

 

 


