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Distrikt 2260     
 

Guvernørens 
månedsbrev 

 
Nr. 10  -  April  2010 

 

 
DG  Ulf S. Henriksen 

 

   Pt. DG Åge     DG  Ulf 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  
 
 
 
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       
                    

 
 
 
 

   Våre neste 3 DG’er: 
 

Lena Mjerskaug (2010 - 2011) 
Steinar Wøllo (2011 - 2012)  

Jan Eddie Tinlund (2012–2013)  

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

Hilsninger fra DG Ulf  

Jeg skal viderebringe takk fra Ulf 
Henriksen for hilsning og 
blomster fra Distriktssamlingen. 
Han fikk de i påskeuken. 

Ulf er nå på Cato-senteret i Son 
for videre opptrening. Han skal 
være der i 4 uker og ser fram til 
det som skjer. Han er fortsatt 
avhengig av rullestol og høyre 
arm fungerer dårlig. Han håper 
nok på at han klarer å få til flere 
ord som muliggjør en enklere og 
bedre kommunikasjon.       
Godt er det at han fortsatt har 
sitt gode humør.  
 

 
Med hilsen Åge Bjor Pt. DG  
 14.04.2010.  

 

 
Radaktøren kan føye til at Ulf har 
nå deltatt på noen møter i egen 
klubb, det siste med foredrag om 
Afasi (hans diagnose).     Red. 

 

 
Fellowship - en viktig 
del av Rotary 
Fellowship er Rotary’s globale 
nettverksgrupper og omfatter en 
rekke interesseområder.  
Følg linken nedenfor for å gjøre 
deg mere kjent med dette. Her 
kan du få en ekstra dimensjon 
innenfor dine spesielle 
interesseområder, skriver Åge. 
  

 www.rotary.org/actiongroups. 
  
Eller som Jessica Anderson 
skriver:  
  
Dear Rotarians: 
  
Attached please find a copy of the 
Rotarian Action Groups Update, a 
quarterly compilation of news and 
updates provided by the Rotarian 
Action Groups.  Please consider 
sharing this information with 
Rotarians in your district.  For 
more information on Rotarian 
Action Groups, please visit the RI 
website, 
www.rotary.org/actiongroups. 
  
Kind regards, 
  
Jessica Anderson 
  
Jessica Anderson 
Senior Coordinator, Programs & 
Presidential Initiatives 
Rotary International 
actiongroups@rotary.org 
                                                        

 

Vi kan anbefale et besøk der, 
samt bla deg gjennom listene for 
alle interesseområdene, og JA 
det er mye mer enn GOLF!  
(særlig Global Networking Groups 
var spennende. Kun modell-
bygging manglet....) 
                                Red. 
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Pt. DG Åge Bjor har sendt oss et brev egnet til 
ettertanke. Et utdrag er vist nedenfor.  Red. 
 
Polio+  Et Rotaryprosjekt vi bør være 
stolte av. 
 
Ytterligere 5 millioner mennesker ville ha fått 
polio dersom prosjektet ikke hadde vært startet.  
 
Rotary var initiativtaker i POLIO+.  Prosjektet har 
som mål å fjerne polio i verden. Sammen med 
WHO, UNICEF og CDC har vår organisasjon 
samlet sammen midler og utført vaksinasjoner 
siden 1985.  
Så langt er det brukt nesten 8 milliarder US dollar 
eller nesten 50 milliarder norske kroner  på 
prosjektet. De rikeste landene i verden har bidratt 
i prosjektet og staten Norge har gitt 150 millioner 
kroner over 3 år i 2002, 2003 og 2004. 
Rotary er den desidert største donor inn i 
prosjektet. Av de 50 milliarder NKr  som er brukt 
har Rotary bidratt med ca 7 milliarder. Rotary 
bidrar i tillegg med frivillig gratis arbeid i form av 
selve vaksineringen. Jeg har ikke klart å 
beløpsberegne denne innsatsen, men den er stor.  
[ Ref. forrige månedsbrev:  Agnes Iren Lothe Odda RK, 
Solveig Lothe samt Knut Gysler Oppegård RK, har sammen 
med medlemmer fra fire lokale Rotaryklubber deltatt i 
vaksinering av ca. 2000 barn i Nigeria.]           Red. 
 

 Les mer  (Ctrl + v.klikk) ] 
 

 

 
 
Så langt i år har vårt distrikt bidratt med over 
700.000 Nkr. til  Polio+. Ta også med at admi-
nistrasjonskostnadene i forbindelse med hele 
polioprosjektet bare ligger på 1% av totalen. 
Det er det nok ingen som slår! 
 
Vår nåværende leder for Polioprosjektet i vårt 
distrikt, Egil Hopland, uttrykker stor stolthet og 
tilfredshet med det som skjer i vårt distrikt. Denne 
uke leverte Skrattkammerprosjektet, i regi av 
Gamlebyen Fredrikstad, kr 285.390 hvorav vårt 
distrikt står for  kr 134.050. De er ikke alene. 
Klubbene i Mosseregionen solgte pølser og brus 
på flystevne og sendte nesten kr 100.000. 
Skjeberg Rotaryklubb har hatt Bokskred med et 
tilsvarende resultat og  Nordby RK har så langt 
solgt kunstfat for 120 000 kroner. (De selger 
videre ut juni, med eget ’pakke-tilbud’- Se 
nedenfor). Det er gått Rotarymarsj på Romerike, 
og det stopper ikke her. Flere prosjekter er i gang, 
og mange klubber og enkeltmedlemmer bidrar.  
 
Med alt som har skjedd i tidligere år viser dette en 
vilje og gjennomføringsevne som jeg tror bare en 
organisasjon som Rotary har. Det blir spennende å 
se hvor vi er når Rotaryåret er omme. 
 
For hele brevet; se hjemmesiden vår  
 

www.d2260.rotary.no 
Notis 19. april 2010: 
 

Nordby RK  har nå passert 120 solgte fat med et bidrag på kr 120 000 til Polio Plus. 15 Rotaryklubber har deltatt i 
kampanjen. Se omtale i Rotary Norden 2/2010. Kampanjen avsluttes 30. juni. Det er fremdeles ca 20 fat til salgs av det 
begrensede opplaget. De som bestiller fatet fra nå til 30 juni får boken "EVIG IS?" på kjøpet, og et av originalbildene fra 
boken som kunstgrafikk i format A4 uten ekstra kostnad. Prisen på fatet som er produsert av Hadeland Glassverk i 147 
eksemplarer er kr 2000, inklusiv bidraget til Polio Plus kr 1000. På visse vilkår får kjøperne skattefradrag for gavebeløpet.  
Bestilling så langt opplaget rekker: tlf 64 94 68 57 eller reidar@gjorven.com 

 

 

 

    

 

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. Ctrl+Klikk her for det distriktets nettsider. 

Følgende klubber er vertskap for teamet: Råde, Nittedal,  

Halden/Fredriksten, Lørenskog og Eidsvoll RK. 

Det endelige dag-for-dag program for besøket i D-2260 er nå  

sendt våre nye venner. 
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Rotary Foundation, bidrag fra distriktets klubber. 
 

Pr. 31. mars 2010 har klubber i distriktet innbetalt USD 149.104 til RF. Dette fordeler seg med USD 
96221 til Polio og USD 52883 til Annual Giving.  
I tillegg er det fra én rotarianer innbetalt USD 1000 til Permanent Fund.  
 
Vi har så langt passert USD 150.000, og det er rekord! Vårt distrikt er én av to ledende distrikter i 
Norge når det gjelder bidrag til RF, tusen, tusen takk til dere alle! 
 
Det er fortsatt noen klubber som ikke har innbetalt det beløpet som står i målskjemaet, slik at når det er 
gjort, vil sikkert totalbeløpet stige ytterligere. 
 
 
 

Herman Stabell 
 

RF-ansvarlig 
 
 
 
Pt. DG Åge  rapporterer på  ’Situasjonen i distriktet’ 
Alle klubbesøkene er nå gjennomførte, Ulf rakk 18 før han ble syk, mens Johan har tatt 8 og Åge har 
tatt de resterende 28. 
Følgende jubileer er behørig markert med tilstedeværelse: 
RådeRK, 40 år v/ Johan. ÅsRK, 50 år v/ Ulf. Samt AskimRK, 60 år og RolvsøyRK, 25 år v/ Åge. 
 
Diverse andre ’saker på gang’: 
Våre nettsider: Det arbeides med å sette ned en komité som får i oppdrag å komme med forslag til å 
foreta en fornyelse og oppgradering av våre nettsider.   {Vår eminente vevmester for hjemmesida vår, 
Eugene,  har påtatt seg president-oppgaven i sin klubb og kan ikke samtidig fortsette som Webmaster 
for hjemmesida vår. Undertegnede foreslår at de som har tid og lyst sender ham en hilsen med takk for 
utmerket arbeid i flere år!  
 
Ny DICO (District Internet Comunication Officer) blir Halvor Kise, Halden RK. Det ryktes at han har 
den riktige databakgrunn for denne posisjonen og allerede jobber med et nytt opplegg for 
hjemmesiden.  (CICO = Club Internet Communication Officer) 
 
Mitt håp er at distriktet nå finner en ny nettsideløsning, som for eksempel WordPress (gratis) eller noe 
lignende fra WebComputing, med egen ’Publishing-mulighet’ for hver av de i  D-2260 med 
ansvarsområder som direkte angår medlemmene. Det gir mulighet for at guvernøren og medhjelperne 
(herunder også månedsbrevredaktøren) selv legger ut ’nyheter’  på sin egen tildelte del av 
hjemmesida. Det vil gi mulighet for en ’levende’ hjemmeside uten at vevmesteren ’bor’ ved siden av 
sin PC !!! I så henseende har jo Eugene vært meget oppofrende. }                                                              
-                                                                                                                                                Red. 
 

Matrikkelen. Det er besluttet at den foreliggende utgaven er den siste som vil bli trykket. Selv om 
Distriktsrådet  klart innser at dette ’ er utviklingen ’  synes rådet at det kanskje er noen år for tidlig å gå 
helt bort fra papirutgaven. Det arbeides med en mulighet for bestilling av trykket eksemplar for den 
enkelte Rotarianer. 
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I disse tider med stadig ’mas’ om medlemssituasjonen er det jo ekstra hyggelig å høre om de som får  
til medlemsverving, og da med hele 3 nye kvinnelige medlemmer samtidig, som på Mysen.  
Så ligger da hemmeligheten i å fokusere på ungdomsarbeid og søke etter unge nye medlemmer, 
kombinert ? Sammen med det å være aktive i rotaryarbeid i distriktet vårt, blir kanskje klubben mer 
spennende og derved attraktiv for yngre personer?  
Redaktøren kjenner ikke trylleformelen, men andre klubber som har fått tatt opp flere nye 
medlemmer, samtidig,  utfordres herved til å skrive inn med sine forklaringer på egen femgang! 
                                                                                                                                         Red. 

 
fra venstre: Siw Johnsrud Rande, Wenche Øiestad, 
Grete Gangnæs, Rolf Dillevik (president i Mysen 
RK) og sekretæren Bengt Myhren. 
 
          Unge damer i Mysen Rotary    

Tre unge damer ble ønsket velkommen som nye medlemmer i Mysen Rotary klubb sist onsdag.  Grete Gangnæs, Siw 
Johnsrud Rande og Wenche Øiestad bringer gjennomsnittsalderen i klubben vesentlig ned. Alle er i 30-  og tidlig i 
 40åra. Klubbens nye damer var glade for å bli invitert til medlemskap. De hadde alle et svært godt inntrykk av miljøet i 
klubben. De fortalte om god mottakelse, og de ønsket å bruke noe av sin fritid for å fremme Rotarys idealer i yrke og 
fritid. Alle de tre nye medlemmene har allerede satt spor etter seg i lokalsamfunnet gjennom et aktivt liv i yrke, samfunn 
og foreningsliv 

Mysen Rotary klubb var i mange år en ren herreklubb. Dette er det slutt på. De tre første damer kom inn i klubben for ett 
år siden. Nå har klubben 6 kvinner. Med disse 6 unge aktive kvinnene med ulik yrkesbakgrunn og allsidige interesser har 
klubben gjort et kvantesprang framover. Klubben har bevisst satset på unge mennesker, både gjennom de 
ulike ungdomsprogrammene, Rotaract, RYLA og  annet ungdomsarbeid.  

En av de nye medlemmene deltok for noen år siden i en gruppereise/utveksling med ungdom fra Arkansas i USA. 
Hennes erfaring fra USA- oppholdet gjør at hun kjenner svært godt til Rotaryorganisasjonen, og hun har mye å tilføre 
klubben av både ideer, erfaring og yrkeskunnskap. En annen av de medlemmene  kan vise til en annen ungdomskontakt 
gjennom store bragder med anerkjente  prestasjoner innen idrett og sport på internasjonale arenaer.  

Mysen Rotary klubb har gjort seg godt kjent i distriktet ved å inneha Distriktleder-vervet (Distriktsguvernør). Flere 
tidligere ledere på distriktsnivå er i dag  medlemmer i Mysen Rotary klubb. Distrikt 2260 følger godt opp med å satse på 
den yngre garde. Neste års leder for D-2260 er 40 årige Lena Mjerskaug fra Enebakk.  Distriktslederen kommer i godt 
selskap når hun kommer til klubben i Mysen. Her finner hun jevnaldrende og en klubb i utvikling. 
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Medlemsutvikling i Norge  juli 2009– januar 2010  
( * meld inn endringene i din klubb i 2260, etter januar!) 
 

 
 
 
                    MEDLEMSTALL  I  2260  PR.  UTGANG   MARSMÅNED 

 
Se en liten bedring i marsmåned! 

 
 
 
 
 

Redaktøren har slitt med dataproblemer de siste månedene. Nå skulle alt vært bra; med Windows7 og Office2007, 
men også dessverre nytt e-post program…. Der røk mange vedlegg til tidligere mottatte e-poster…. 
Totalt ser dog CyberSpace bedre ut i dag enn forrige uke…   selv om serveren til hjemmesiden var nede nå på 
søndag og forsinket dette månedsbrevet enda mer …… 
 

                                                                                                                                                   Red. 
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Fremmøtestatistikk for mars 2010     
Rotary Totalt antall Herav Møte- Ant. Oppmøte Endring av  
klubb medlemmer kvinner prosent møter i år (%) antall medl. 
Askim 61 0 63,3 5 67,9 1 
Aurskog-Høland 24 1 77,8 4 65,9 0 
Borge 43 0 66,4 5 64,8 -1 
Bundefjorden 21 9 77 4 71,5 0 
Drøbak 39 7 47,4 4 55,1 -4 
Eidsvoll 58 7 49,7 4 58,7 -1 
Eidsvoll Syd 24 1 63 4 57,7 -2 
Enebakk 26 4 64,4 4 59,1 0 
Follo Syd 16 10 50 2 65,8 -3 
Fredrikstad 62 12 49 5 55,1 1 
Fredrikstad-Glemmen 27 5 x x x x 
Fredriksten 33 4 x x x x 
Gamlebyen/Fredrikstad 47 9 75,8 3 66,4 -2 
Gardermoen 18 4 88 3 66,5 -5 
Gjersjøen 26 12 70 4 68 1 
Halden 57 3 74 4 55,9 2 
Hobøl-Spydeberg 35 3 77 4 72,7 1 
Hvaler 21 5 61,9 4 63,4 -2 
Jeløy 50 13 57,1 4 58,6 -4 
Jessheim 48 5 x x x x 
Kløfta 50 4 70,9 5 62,2 -1 
Kolbotn 49 8 65,5 4 71 1 
Kråkerøy 39 4 57,4 5 56,1 -4 
Langhus 27 3 52,5 4 52,3 -2 
Lillestrøm 39 3 54,7 5 54,2 -3 
Lørenskog    33 1 70,7 4 65,4 -2 
Lørenskog Vest 30 5 60 4 56,4 2 
Moss 56 15 49,5 4 49,4 3 
Mysen 47 3 68 4 63,4 -2 
Nannestad 42 3 62,5 4 58,4 -2 
Nesodden 24 5 x x x x 
Nittedal 48 8 67 4 64,3 -2 
Nordby 29 1 66 4 63,7 -2 
Onsøy 33 6 69 4 65,3 -3 
Oppegård 54 8 x x x x 
Rakkestad 51 12 54,3 5 57 -2 
Rolvsøy 32 2 x x x x 
Rygge 41 2 57 5 59,2 1 
Råde 40 6 54,5 4 55,8 -2 
Sagdalen 27 2 56 4 58,7 -2 
Sarpsborg 42 7 57,5 5 57,7 -6 
Skedsmo Nord 31 6 66,9 4 58,5 -1 
Skedsmokorset 40 6 64,4 4 63,6 -1 
Ski 46 6 56,1 4 50 0 
Skjeberg 37 0 78,7 4 71,9 -1 
Strømmen 28 4 x x x x 
Sørumsand 36 7 54,2 3 55,9 0 
Trøgstad 35 2 61,4 4 60,1 3 
Tune 53 1 79,6 4 58,4 -1 
Vestby 45 2 60 5 57,3 -2 
Våler Østfold 22 0 62 4 60,9 0 
Ørje-Töcksfors 26 1 x x x x 
Årnes 49 9 54,4 5 71,7 -1 
Ås 48 7 64 4 62,9 1 

Totalt 2065 278 63,2 190 61,2 -49 
 


