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Guvernørens 
månedsbrev 

 
Nr. 6  -  Desember  2009 

 
 

DG  Ulf S. Henriksen 
 

 

GOD JUL og GODT NYTT ÅR 
Må julen og dagene mot slutten av året 

gi deg glede og senke fred i ditt 
sinn.                  

Fungerende 
distriktsguvernør:  
IPDG Åge Bjor 
aaehe-b@online.no 
 
Distriktets hjemmeside:  
www.d2260.rotary.no 
 
Rotary i Norge (NORFO): 
www.rotary.no 
 
Rotary International: 
www.rotary.org 
 
GSE ansvarlig 
Rune Magnussen 
rm007@online.no 
 
 

 
Give the world hope 
Make your annual gift today  
 
http://rotary.org/en/Service
AndFellowship/Polio/Pages/
ridefault.aspx?housead 
 
 
Distriktets webredaktør:  
eugen.landeide@online.no 
 
Redaktør for  
Månedsbrevet:   
ragnar.strand@tele2.no        
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ETTERLYSNING: 
   Kandidat til posten 
Distriktsguvernør 2012/13 
 

   Pt. DG Åge     DG  Ulf 
 
Åge Bjor har, under Ulfs syke-
melding, overtatt guvernørens 
plikter. All kontakt med 
distriktsguvernøren rettes til  
Åge  Bjor   aaehe-b@online.no  
________________________________________________   
 

Månedsbrevet har fått en fin 
hilsen fra Ulf, ført i pennen av 
PDG Gunnar Egeland. Det er 
gjengitt  ’In extenso’: 
 
Kjære venner! 
Vi måtte jukse litt for å få til en 
julehilsen fra meg i år. Som mange 
av dere vet hadde jeg for snart tre 
måneder siden et ganske kraftig slag 
og det er vanskelig for meg å få sagt 
det jeg ønsker. Jeg har derfor alliert 
meg med en venn. Vi kommuniserer 
som best vi kan, og så kommer han 
med forslag til det som skal skrives. 
Kanskje nikker jeg og er fornøyd, og 
da går vi videre. Verre er det når jeg 
sier nei, eller rister på hodet. Da må 
vi starte på nytt. Jeg må prøve å finne 
noen ord for det jeg ønsker å si, og 
han må prøve nye formuleringer. Det 
er utfordrende for oss begge og det 
tar tid, men det er godt når vi får det 
til. 

Jeg har foreløpig ingen førlighet i høyre 
arm, men det begynner å bli litt 
aktivitet i høyre fot.  Det betyr at jeg nå 
kan klare å flytte meg litt uten hjelp. 
Det er en god følelse, og her merker jeg 
fremgang. Jeg er blitt ganske god til å 
manøvrere rullestolen ved hjelp av 
venstre fot og venstre arm. Jeg er mer 
utålmodig når det gjelder dette med 
språket, både det talte og det skrevne. 
Jeg har ikke problemer med å få med 
meg det som sies, men det er utrolig 
frustrerende å slite slik med å få sagt 
det jeg ønsker, slite med å få 
kommentert det som foregår rundt meg. 
Jeg har nå kommet hjem, og skal være 
her til over nyttår. Deretter skal jeg til 
videre trening av både hode og kropp 
på Sunnaas.  
Jeg er glad for at jeg fikk gjennomført 
starten på mitt år som guvernør, og at 
vi sammen fikk distriktskonferansen 
vel i havn. Om jeg kan komme tilbake 
til noen av oppgavene som guvernør får 
tiden vise, men det er godt å vite at Åge 
og folkene rundt ham har tatt tak i 
oppgavene og gjennomfører dem godt.  
I løpet av denne tiden har jeg fått 
mange hilsener fra rotarianerne rundt 
om i distriktet. Disse har Torun lest for 
meg, og de har gledet meg meget. Takk 
til dere alle. 
For meg, for Torun og for familien 
rundt oss blir dette en annerledes jul. 
Det vi har vært gjennom, og den veien 
vi har å gå videre, har understreket for 
oss hvor viktig det er å sette pris på de 
store og små daglige gledene – og ikke 
ta dem for gitt. 
Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig 
god jul og et godt nytt år – og:  
Husk å sette av tid til å glede dere over 
de goder dere har, store og små. 
 
Hilsen Ulf  
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Kunstglasskontakt: Reidar 
Gjørven rgjorven@online.no 

 

 

 

SKRATTKAMMERET 17.12.09 er det solgt 3.876 bøker
 Se hjemmesida for daglig oppdatering av salget: 
 www.d2260.rotary.no   Se også artikkel på side 3. 
 
Kolbjørn Eggen, Eddie Sjøborg og Jan A. Vatn er alle 
nå hedret med PHF for arbeidet med boka ! 
 
Link til bestillingsbrosjyren:   
http://d2260.rotary.no/nyheter/skrattkammeret/brosjyre.pdf 
 

 
 

 
Kjære presidenter og Rotaryvenner.  
 
Vi nærmer oss Jul og et nytt årsskifte. Dette er tiden for å stoppe opp litt og ha litt ettertanke.    
Vi er halvveis i Rotaryåret. De fleste klubbesøk fra Guvernøren er gjennomført. Det er 4 
klubber igjen. Hovedfokus i år har vært medlemsutvikling og klubben som utviklingssted for 
medlemmet. Dette er grunnleggende for vår organisasjon og vår framtid.  Jeg ber om at dette 
har fokus også i neste halvår. Invitasjon til Midtveismøtet er utsendt hvor dette også er et 
hovedtema.  
 
Våre tanker går til vår DG Ulf og hans Torun som i september fikk utfordringer som ikke var 
forventet. Torun har mange ganger uttalt at de er takknemlig for all støtte de virkelig føler fra 
alle i organisasjonen.  
 
Jeg ønsker også å si takk for all hjelp og støtte som jeg har mottatt i forbindelse med at jeg 
trådde inn som DG i Ulf’s sykdomsfravær. Dette gjelder både klubber og distrikt. Uten dette 
ville det vært vanskeligere å overta og gjennomføre. 
 
Jeg ønsker alle en riktig god Jul og et godt nytt år. 
 
 
Med hilsen 
 
Åge Bjor 
Pt. DG 
 

 
 

 

 
Det er en glede for meg, på vegne av Skedsmokorset Rotary Klubb 
og Skedsmo Nord Rotary Klubb, å invitere deg og din klubbs 
medlemmer med ledsagere og venner, distriktets ledelse, distriktets 
komitéledere, assisterende guvernører og distriktsadministrasjon til 
konsert med ”Sølvguttene” søndag 10.januar 2010 klokken 1700. 
Jeg ber om at denne invitasjon videreformidles til alle medlemmer i 
din klubb og at hver og en oppfordres til å ta med familie og venner til 
en hyggelig kveld med sang av ypperste merke i Skedsmo kirke på 
Skedsmokorset. 
 
Mvh 
Arne Dahlberg 
Skedsmokorset RK 
 

 

Voksne  kr. 200,- Barn kr. 100,- 
Billetter kan bestilles fra: 
Per E. Løkken   934 03 842 
Aud Melby   930 90 413 
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Pt. DG Åge minner om: 

Neste Convention er i Montreal i Canada, 20. - 23. juni 2010. 
Stoff og logoer finner dere på nettsiden til RI. Bør vi lage en 
aksjons-komité for deltagelse? I så tilfelle ønsker Åge innspill og 
vil kommer tilbake tilsaken. Husk at dette er en fantastisk 
mulighet til å bli kjent med organisasjonen og få internasjonale 
kontakter.  
  
http://rotary.org/en/Members/Events/Convention/Pag
es/ridefault.aspx?housead 

 

Gamlebyen Rotaryklubb har hedret tre ildsjeler med Rotarys høyeste utmerkelse, 
Paul Harrys Fellow. 

Gjennom mer enn et år har Gamlebyen Rotaryklubb arbeidet med et bokprosjekt for å 
skaffe penger til Rotarys store internasjonale mål, å utrydde polio i verden. Prosjektet 
Skrattkammeret har engasjert alle Rotaryklubber i hele landet og har gjennom arbeidet i 
Gamlebyen Rotaryklubb resultert i en humorbok som til nå har skaffet mer enn en kvart 
million kroner til utryddelsen av polio. Bill Gates Foundation har skjenket 355 mill.dollar til 
Rotary for å utrydde polio og har utfordret Rotarys medlemmer i hele verden til å skaffe 200 
mill.dollar selv gjennom egne prosjekter. Rotary har arbeidt med å utrydde polio i verden i 
30 år og med disse midlene skal polio bli helt utryddet. 

Under det årlige, tradisjonelle Guvernørbesøket med lutefiskaften i Kommandantgården i 
Gamlebyen, ble tre sentrale personer i prosjektet hedret med Rotarys høyeste utmerkelse, 
Kolbjørn Eggen, Eddie Sjøborg og Jan A. Vatn. Distriktsguvernør Åge Bjor foretok den 
høytidlige overrekkelsen. Samtidig tok klubben opp et nytt medlem, Sylvia Tendal. 

 
Billedtekst:  
Fra venstre, president Ottar Weel, Kolbjørn Eggen PHF medalje med 1 safir, Eddie Sjøborg PHF 
medalje, Sylvia Tendal, Jan A. Vatn PHF medalje med 1 safir, Distriktsguvernør Åge Bjor. 
Foto: Marit Flåskjær 
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Rolf Theil (District Coordinator for Literacy) og Morten Bjerkan (PDG District 2260) anbefaler alle 
å gå inn på nedenstående side for “ ITSA and its IT literacy programme for local secondary schools 
in Africa:” 
 

http://www.itschoolsafrica.org/documents/ITSA_November09_presentation.pdf 
 

(Red.  er også imponert over volumet av PC’er ITSA har greid å distribuere!)
 
 
 
Værstekællen i Fredrikstad 
 
Fredrikstad Rotarykluibb med hjelp fra naboklubber avduket lørdag 5.12.09. et nytt monument over 
Verkstedkællen i Fredrikstad. Dette er en fantastisk bauta over verkstedarbeideren og båtbyggeriene som lå 
langs med utløpet av Glomma. Se historien og bildene på:  
http://f-b.no/article/20091205/SPEILET/912059997# 
 
 
 
 
 
 
Dette er da det siste månedsbrevet i 2009. Det har fått et langt brev fra Guvernør Ulf på forsiden.  
For redaktøren var det bare å  rydde førstesiden.  
 
Ulf var også med på ’Grøtfesten’ i sin klubb, Nittedal RK, på den 17. desember. Han ble observert stående under 
avsluttningssangen ”Deilig er jorden” ! ….. men praten drøyer det  nok fortsatt en stund med. 
 
Stilen i månedsbrevet er slik Ulf ønsket det. Noen mener månedsbrevet skulle være mer som et opplysningsbrev i forkant 
av evenementer, i stedet for å rapportere stort og smått i Distrikt 2260 mest i etterkant.  
 
En uformell spørreundersøkelse i Nittedal RK viste at over 80% åpnet brevet og leste flere av notatene. Ca. 60% leste 
hele brevet og var fornøyd med det. -- Dette henger muligens noe sammen med at DG Ulf er fra Nittedal. 
 
Har du synspunkter så send noen linjer! 
 
Redaktøren ønsker alle en riktig god Jul og sender de beste ønsker for det nye året!     

Red. 
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 Fremmøtestatistikk november 2009    Endring 
 Rotary Totalt Antall Antall Møte- Ant. Oppmøte av antall 
 klubb medlemmer kvinner prosent møter i år (%) medlemmer
 Askim 60 0 73,8 4 71,5 0 
 Aurskog-Høland 25 1 66,7 4 61,5 1 
 Borge 43 0 75,6 4 63,3 1 
 Bundefjorden 21 9 67 4 73,4 0 
 Drøbak 43 8 x x x x 
 Eidsvoll 59 7 67,8 4 59,3 0 
 Eidsvoll Syd 24 1 65,5 4 54,2 -2 
 Enebakk 25 3 60 5 54,9 -1 
 Follo Syd 17 11 68,9 2 61,3 -2 
 Fredrikstad 61 12 61,4 4 56,9 0 
 Fredrikstad-Glemmen 29 5 47 5 53,8 -2 
 Fredriksten 33 4 71,8 5 56 1 
 Gamlebyen/Fredrikstad 49 10 72,4 4 60,3 0 
 Gardermoen 20 5 64 4 60,4 -1 
 Gjersjøen 25 12 60,8 5 62,7 -1 
 Halden 54 3 66,4 5 50,6 -1 
 Hobøl-Spydeberg 35 3 66 4 66,5 1 
 Hvaler 21 5 64,5 4 62,1 -2 
 Jeløy 53 17 65,8 4 57,4 -1 
 Jessheim 49 5 63 4 60,2 -3 
 Kløfta 51 5 57 5 54,6 0 
 Kolbotn 48 7 66,2 4 73,2 1 
 Kråkerøy 39 5 51,4 5 54,2 -4 
 Langhus 27 3 52,5 4 50,2 -2 
 Lillestrøm 41 3 60,7 4 52,3 -1 
 Lørenskog    32 1 71,4 4 62,3 -3 
 Lørenskog Vest 29 4 68,1 4 57 1 
 Moss 53 12 44,1 5 48,8 0 
 Mysen 48 3 60 4 60,1 -1 
 Nannestad 43 3 54,8 4 53,6 0 
 Nesodden 24 5 64 3 59,6 1 
 Nittedal 50 9 61,3 4 61,5 0 
 Nordby 30 1 57 4 57,7 -1 
 Onsøy 34 6 66,3 4 60,7 -2 
 Oppegård 53 8 71 4 71,7 -1 
 Rakkestad 51 12 67,6 4 58,5 -2 
 Rolvsøy 32 2 68,9 5 67,1 0 
 Rygge 40 2 x x x x 
 Råde 41 6 54,9 5 53,5 -2 
 Sagdalen 29 2 65,5 4 59,3 0 
 Sarpsborg 44 7 63,2 5 53,3 -4 
 Skedsmo Nord 29 6 61,2 4 55,5 -1 
 Skedsmokorset 40 6 63,4 5 64,2 -1 
 Ski 46 6 52,8 5 47,5 0 
 Skjeberg 38 0 68,8 4 70,3 0 
 Strømmen 28 4 x x x x 
 Sørumsand 37 7 59,5 5 56,2 0 
 Trøgstad 32 1 60,5 4 58,3 0 
 Tune 54 1 69,8 4 54,9 0 
 Vestby 46 2 55 4 45,4 -1 
 Våler Østfold 21 0 50 4 60,9 -1 
 Ørje-Töcksfors 26 1 50 5 45,5 0 
 Årnes 49 9 78,3 5 732 -1 
 Ås 47 6 60 4 59,4 0 
 Totalt 2078 278 62,8 217 71,9 -37 

 

 


