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GSE ansvarlig 
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rm007@online.no 
 
 
Polio+  oppdatering 
 

http://rotary.org/en/ServiceAn
dFellowship/Polio/Pages/ridef
ault.aspx?housead 
 
Distriktets webredaktør:  
eugen.landeide@online.no 
 
 
Redaktør for  
Månedsbrevet:   
ragnar.strand@tele2.no       
                    

 
 

 
Jan Eddie Tinlund  er 

nominert som guvernør for 
Distrikt 2260 for rotaryåret  

2012 – 2013, etter 
Lena Mjerskaug (2010 - 2011) 

Steinar Wøllo (2011 - 2012) 

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

MEDLEMSUTVIKLINGEN 

 

 Pt. DG Åge Bjor og hele DG Ulfs 
distriktsadministrasjon har de siste 
måneder også fokusert på 
medlemsutviklingen i distriktet. 
Noen synes kanskje det blir litt vel 
mye av dette ’maset’, men på side 
3 står det litt skremmende fakta om 
antallet Rotarymedlemmer i Norge, 
og mer spesifikt i vårt eget distrikt. 
 

Tallenes tale er klar:  
- D-2260 blir ikke flere, selv om 

noen klubber øker medlemstallet 
- gjennomsnittsalderen øker 
- folk flytter mer, uten å melde seg 

inn i ny klubb dit de flytter 
- mange klubber mangler det unge 

sjiktet og sliter derfor med å 
beholde nye medlemmer i den 
aldersgruppen.  

 

For 30 år siden ble mange nye 
klubber startet, som har klart seg 
bra. Nye Rotarianere i de nye 
klubbene hadde da en mer lik alder 
og derfor kanskje felles interesser? 
Kan vi finne 5-6 ’førtiåringer’ og få 
dem inn samlet, i hver klubb, og gi 
dem ansvar for møteprogrammene? 
 

Se på Åges oversikt (s.3) og gi ham 
meldinger tilbake, alle de som har 
forslag eller spørsmål. 

 

Fra vårt GSE-team i Austalia har 
vi fått en rapport fra leder Jan Sverre: 
 
”Nå er vi i siste uken her i 
Australia. Vi ankom Esperance i 
dag og er endelig igjen ’på nett’. 
Vi har den siste tiden oppholdt 
oss i landlige omgivelser hvor 
tilgang på internett og mobildek-
ningen har vært mangelfull.  
Men oppholdet til nå har vært 
fantastisk. Jeg har med meg et 
team som ikke kunne vært bedre 
og jeg får stadig skryt og kom-
mentarer om hvor bra teamet ser 
ut til å fungere. Nå sist helg deltok 
vi på deres distriktskonferanse og 
vi fikk enorm respons på vår pre-
sentasjon. Det er morsomt når 
senere talere på konferansen 
henviser til vår presentasjon fra 
scenen og når vi etter konferan-
sen blir trukket frem som et av 
konferansens "highlights". 
Teamets medlemmer har 
virkelig vært gode ambassa-
dører for Norge.” 
 
Teamet har i Western Australia 
besøkt Rockingham (en forstad til 
Perth), Collie ( et gruvesamfunn 
ute i "bushen" hvor mange nye 
venner truer med å besøke oss i 
Norge)  og enda lenger ’ut i 
bushen’ til Kojonup, et 
sauedistrikt, og nå til siste stopp 
Esperance, langt fra alle andre 
steder: 600 km fra Majimup hvor 
distriktskonferansen ble holdt og 
720 km fra Perth. Stedet er kjent 
for sine lange hvite strender.  
Alle medlemmene i teamet er så 
langt godt fornøyd med sine 
yrkesbaserte besøk. 
 

Til slutt skriver Jan Sverre: ”Takk 
fra meg og mitt team for at vi fikk 
oppleve dette. Det er en opple-
velse for livet, og jeg har fått et 
innblikk i hva Rotary kan være, og 
betyr for folk i praksis.” 
 

For hele brevet; se hjemmesiden 
http://d2260.rotary.no/index.html 
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Følgende ’tikket inn’ til redaksjonen:  
 
Historiske skilt i gave til Halden 
 

Halden Rotary Klubb ga i 2009, i forbindelse 
med klubbens 75 års jubileum, 10 kulturhisto-
riske skilt til Halden by. 
 

Gaven var meget populær og klubben har nå 
gitt ytterligere 6 skilt. Skiltene forteller i kort-
form bygningenes historie, men gir også en 
henvisning til et internettsted på Halden RK’s 
hjemmeside, der interesserte kan lese mer om 
bygningene. 
 

Halden Rotary Klubb har innledet et nært sam-
arbeid med Oslo Byes Vel om utforming og 
produksjon av de vakre, elipseformete, 
emaljerte skiltene. 
 

Utvelgelse, historisk vurdering, finansiering og 
fysisk oppsetting er en glimrende kombinasjon 
for et Rotary-prosjekt. 
Det kontinuerlige arbeidet sveiser klubbmed- 
lemmene sammen og er til stor glede for 
Halden bys innbyggere og besøkende. 
 

 
 
Rotaryklubben ønsker å fortsette arbeidet. Det 
finnes mange interessante, gamle bygninger i 
Halden. 
  

 
 
Mvh 
 

Svein Ivar Hansen 
President 
Halden RK 
  

 

 

    

 

GSE teamet fra Rotary District 9460, Western Australia.  

Distrikt 2260 får i tiden 30/4 til 31/5 besøk av et GSE-team fra  

Western Australia. Klikk her for det distriktets nettsider. 

Følgende klubber er vertskap for teamet: Råde, Nittedal,  

Halden/Fredriksten, Lørenskog og Eidsvoll RK. 
 
 

  
  
Fikk du ikke med deg at Rotary nå er blitt 105 år ung ?   Gå da inn på: 
http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/100201_news_history.aspx   Besøket er verd din tid ! 

 
 
  

ROTARY WORLD kom med sitt siste nummer, på papir, i januar 2010. 
Fra april kommer informasjonen ut kun elektronisk, men fortsatt på 9 språk (engelsk, fransk, tysk, italiensk, 
japansk, koreansk, portugisisk, spansk og svensk). Visepresidenter, innkommende distriktsguvernør, 
klubsekretærer, DG-assistenter er alle oppmuntret til å ‘abbonere’ på den nye informasjonsnettsiden. Gå inn på  
www.rotaqry.org/rotaryleader.    Husk også at alle  rotaryanere  kan  abbonere! 
 
 
Shelterbox viktig bidrag på Haiti. Midtveis i februar hadde p.t.DG Åge følgende oppdatering: 
 
70.000 mennesker har fått hjelp til en bedre tilværelse gjennom Rotary og Shelterbox. 7000 Shelterbox er 
avsent til Haiti, og det pakkes for livet. Til nå har det på verdensbasis kommet inn penger som finansierer 
10.000 bokser, sier rotarianer Jack Lie Bull som er Shelterboxgeneral i Norge. Se video fra TIME Video . 
Se Sheltebox News 1.    Se Shelterbox News 2.  
 
Shelterbox har nå fra distriktet vårt mottatt kr 107.000 som gir nesten 18 nye Shelterboxer sendt til Haiti. 
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Eugene Landeide rapporterte 23. februar at nettsiden for vårt distrikt 
er i gjennomsnitt den mest besøkte i Norge. Noen har mindre enn 
halvparten av våre besøkstall. Eugene har nok noe av æren for det! [ 
han er vevmester og redaktør for si’a vår. Red.] 
 
Jan Vatn er jo mye rundt i klubbene, hvor han bl.a. snakker om 
Rotary-skolen og nevner da samtidig hvor mye god informasjon om 
Rotarys aktiviteter ligger lett tilgjengelig der ute på nettet. Eugenes 
tall viser vel egentlig at noen i vårt distrikt bruker vår nettside mye, 
men Jans inntrykk er at mange ikke bruker nettet overhode. 
Kanskje presidentene burde bruke de i klubben som er litt flinke med 
data til å undervise om hvor enkelt det egentlig er å gå inn på 
nettsteder, på et møte eller tre ? ( …, men altså ikke de som kan data 
for godt – de kjører jo fra oss andre både på inn- og utpust…) 

 
 
 

Gjennomsnittlig antall besøk på    
D-2260 sin nettside,    pr. dag: 
  
juli 09:              81 
august 09:        98 
sept. 09:         103 
okt. 09:           100 
nov. 09; teller ute av funksjon 
des. 09:          106 
jan. 10:           131 
febr.10:           127 (fram til 23. 
 
Henvis potensielle 
klubbmedlemmer til: 
www.d2260.rotary.no   og 
     www.rotary.org  !!! 

 

Medlemsutvikling i Norge: juli – januar (presentert på D-rådsmøtet 4. mars 

 
Endring i D-2260 pr. 31.01.2010 

 

Pluss 3 Pluss 2 Pluss 1 Uendret Minus 1 Minus 2 Minus 3 Minus 4 Minus 5 Minus 6 

Moss 
Lørenskog 

Vest Aurskog-H. 
Bunde-
fjorden Askim Eidsvoll Syd Follo Syd Drøbak 

Garder-
moen Sarpsborg

 Trøgstad Fredriksten Eidsvoll Borge 
Gamlebyen-

Fr Lørenskog Fr.stad Gl.   
  Halden Fredrikstad Enebakk Hvaler Nordby Jessheim   
  Hobøl-Spyd. Gjersjøen Kløfta Jeløy Onsøy Kråkerøy   
  Nesodden Kolbotn Rygge Langhus Vestby    
  Oppegård Lillestrøm Skedsmo N Mysen     
  Ski Rolvsøy Skedsmok. Nannestad     
  Sørumsand Skjeberg Tune Nittedal     
  Ås Strømmen Våler Østf. Rakkestad     
   Ørje-Töckfors Årnes Råde     
     Sagdalen     

 

 

-162 

-31 

-5 

-1 

-65 

+6 

-58 

-8 

Diff 

-3,2(-2,8) 1946 2011 Møre og Trøndelag 2280 

-1,3(-0,8) 2426 2457 Oslo,Bærum, 
Busker. 

2310 

Totalt 

2300 

2290 

2270 

2260 

2250 

Distrikt 

Norge 

Hedemark Oppland 

Vestf. Telem. Aust -
og Vestagder 

Nordland, Troms 
Finmark 

Østfold Akershus 

Rog, Hord. S.og fj. 

Område 

-0,4(-0,7) 1214 1219 

-1,3(-1,7) 12610 12772 

-0,1(-0.2) 2001 2002 

+0,7(-4,9) 922 916 

-2,7(-2,3) 2061 2119 

-0,4 (-1,1) 2040 2048 

Avvik i % 31.01.10 30.06.09 
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*The terms of the Gates Challenge grant include a small component of funding for research. PolioPlus has not traditionally funded 
research.

DISTRIBUTION OF POLIOPLUS GRANTS 2002-2009
in US$ millions

Operational Support 
Costs

$186.65 (61%)

Administrative Grants to 
National PolioPlus 

Committees
$1.92 (1%)

Research
$9.4 (3%)*

Social Mobilization
$33.55(11%) 

Surveillance
$72.3 (24%)

*The terms of the Gates Challenge grant include a small component of funding for research.  Rotary (PolioPlus) has not traditionally funded research.

[Operational Support Costs 
include manpower, training 
and meetings, supplies and 
equipment, and transportation.]

 
 
 
 

"If we all have the fortitude to 
see this effort through to the 
end, then we will eradicate 
polio."   - Bill Gates                      

 

( Dobbeltklikk  + ’Ja’) 

News from Rotary's 
US$200million Challen 

 

Norske rotarianere i 
PolioPlus 
Agnes Iren Lothe, Odda RK, 
Solveig Lothe samt Knut Gysler, 
Oppegård RK har deltatt i et 
vaksinasjonsprosjekt i Nigeria. 
Sammen med medlemmer fra 
fire lokale Rotaryklubber var de 
med på å vaksinere ca 2000 
barn. Les mer  (Ctrl + v.klikk) 

 

For ideer til innbringende aktiviteter, se :  
 

http://www.rotary.org/en/ServiceAndFell
owship/Polio/HelpEradicatePolio/Pages/f
undraisingideas.aspx 
 

eller se på  et lokalt innslag i  ’Rotary Chalange’ 
(klikk konvolutten helt til venstre):  
 

· Five Rotary clubs in District 2260 (Norway) 
sponsored food kiosks at a two-day air show 
in Rygge in August, raising US$17,600. Good 
weather and 20,000 spectators combined to 
make the effort a success. "Hot dogs, mineral 
water, and ice cream seemed to be just what 
the visitors wanted," said Hans Magnus Lie, a 
member of the Rotary Club of Rygge. 
"Business was so good [the Rotarians] hardly 
had time to grab a hotdog for themselves." 

 
FLASH NEWS (se resten på http://d2260.rotary.no/index.html Husk å Taste F5 for oppdatering. ) : 
Skrattkammeret har bidratt til Polio+  med kr 285.390,-  Vårt distrikts andel av dette beløpet er kr 134.050,- 
 
FredrikstadGlemmen fyller 20 år. Gratulerer !!! 
 

Redaktøren var tilstede som gjest på et av deres første regulære møter; Lunch Club må vite!  
Litt spesielt for meg, siden jeg er født i Glemmen, som en gang var nabokummune til Fredrikstad.  
 

Lykke til videre!                                                                                                                      Hilsen  Ragnar 
 

 
Redaktøren har slitt med dataproblemer de siste ukene og har p.t. ikke internett over mitt ’intranett’. 
Månedsbladet er derfor litt forsinket.   Redaksjonen beklager, men håper på bedre tider med nytt 
operativsystem Windows 7.                                                                                                               Red. 
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Fremmøtestatistikk for februar 2010    Endring i 
Rotary Antall herav Møte- Ant. Oppmøte  antall 
klubb medlemmer kvinner prosent møter i år (%) medlemmer

Askim 61 0 67,5 4 68,7 1 
Aurskog-Høland 24 1 64,1 4 64,4 0 
Borge 43 0 64,1 4 64,4 -1 
Bundefjorden 21 9 58 4 70,6 0 
Drøbak 39 7 x x x x 
Eidsvoll 59 7 64,1 4 59,9 0 
Eidsvoll Syd 24 1 61,4 4 57 -2 
Enebakk 26 4 59,6 4 58,5 0 
Follo Syd 16 10 78,1 2 68 -3 
Fredrikstad 62 12 51,5 4 56,2 1 
Fredrikstad-Glemmen 27 5 54 4 52,3 -4 
Fredriksten 33 4 x x x x 
Gamlebyen/Fredrikstad 47 9 89,5 4 65,2 -2 
Gardermoen 18 4 68 4 62,2 -5 
Gjersjøen 25 11 53,3 3 67,7 0 
Halden 56 3 57,4 4 53,6 1 
Hobøl-Spydeberg 35 3 x x x x 
Hvaler 21 5 46,4 4 63,5 -2 
Jeløy 50 13 62,5 4 58,8 -4 
Jessheim 48 5 x x x x 
Kløfta 50 4 74 4 60,7 -1 
Kolbotn 48 7 62,3 3 72 0 
Kråkerøy 39 4 55,5 4 55,9 -4 
Langhus 27 3 51,3 4 52,3 -2 
Lillestrøm 39 3 61 4 54,1 -3 
Lørenskog    34 1 69 4 64,6 -1 
Lørenskog Vest 30 5 48,3 2 55,7 2 
Moss 56 15 62,9 3 49,4 3 
Mysen 47 3 62,8 4 62,8 -2 
Nannestad 42 3 58,6 4 57,6 -2 
Nesodden 24 5 61 3 58,7 1 
Nittedal 48 8 63 4 64,1 -2 
Nordby 28 1 68 4 63,3 -3 
Onsøy 33 6 62 4 64,8 -3 
Oppegård 54 8 60,3 4 72,7 0 
Rakkestad 51 12 45,7 4 57,4 -2 
Rolvsøy 32 2 x x x x 
Rygge 41 2 65 4 59,6 1 
Råde 40 6 x x x x 
Sagdalen 27 2 60,5 4 59 -2 
Sarpsborg 42 7 64 4 57,7 -6 
Skedsmo Nord 29 6 54,3 4 57,2 -1 
Skedsmokorset 40 6 57,4 4 63,5 -1 
Ski 47 6 x x x x 
Skjeberg 37 0 70,8 4 71 -1 
Strømmen 28 4 x x x x 
Sørumsand 36 7 56,5 4 56 0 
Trøgstad 35 2 62,5 4 59,9 3 
Tune 53 1 65,8 4 55,5 -1 
Vestby 45 2 68 4 56,9 -2 
Våler Østfold 21 0 52 4 60,7 -1 
Ørje-Töcksfors 26 1 x x x 0 
Årnes 49 9 x x x -1 
Ås 48 7 62 4 62,8 1 

Totalt 2061 278 61,5 168 60,8 -50 
 


