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Kjære venner i Rotary! 
 
Også denne gangen har jeg fått 
hjelp av en god venn til å skrive 
ned min hilsen. 
Guvernøråret ble for meg svært 
spesielt. Jeg fikk en spennende 
periode med forberedelsene, en 
periode der jeg traff presidentene 
i ”mitt” år og mange andre 
engasjerte rotarianere. Jeg kom 
godt i gang med klubbesøkene 
og fikk oppleve en del av det 
interessante mangfoldet i 
klubbenes virksomhet.  
 
Jeg fikk også gjennomført 
distriktskonferansen med 
hovedemnet "Internasjonal 
migrasjon og nasjonal 
integrasjon". Her satte vi fokus 
på den globale situasjonen hvor 
flere og flere mennesker ønsker 
å forlate det landet de bor i for å 
oppnå bedre livsvilkår i et annet 
land. Vi belyste de utfordringer 
disse møter i de land de kommer 
til og de utfordringene som blant 
annet Norge blir stilt overfor 
med den flerkulturelle innvan-
dring vi har opplevd hittil, og 
som vi må regne med vil 
fortsette. 
 
Tanken bak emnet var å få oss 
som rotarianere til å tenke 
gjennom hvilken rolle du og jeg, 
og den enkelte klubb, kan spille i 
integreringsprosessen, som 
samfunnsborgere, som yrkes-
aktive ledere og som medlemmer 
av Rotary.  
 
 
 
 

 
 
 
Ikke så lenge etter konferansen 
måtte jeg selv legge inn årene, 
og overlate roret til Åge. Jeg 
fikk derfor ikke fulgt opp disse 
utfordringene i samarbeid med 
dere. Jeg håper imidlertid at 
emnet og utfordringene likevel 
ikke ble glemt. 
 
Takk for samarbeidet med dere 
alle i den perioden jeg fikk 
være aktivt med. Takk også for 
all omtanke i perioden etterpå. 
Den har for meg bekreftet at 
vennskapet og omtanken for 
medmennesker står sterkt i 
Rotary.  
 
Lykke til med arbeidet videre!  
 
Ulf S. Henriksen 
 
 
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  
 
Se Åges hilsen på side 2 
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Kjære Rotaryvenner 
 
Rotaryhjulet har gått en ny runde og nytt år med nye ledere står for døren. 
 
Året 2009 -2010 ble et litt spesielt år på grunn av Ulf Henriksens sykefravær. Hjerneslaget som 
rammet han kraftig i september har krevd all hans oppmerksomhet. Han er nå på bedringens vei og 
har parkert rullestolen. Så får vi håpe at taleegenskapene også kommer seg. Vi må takke Ulf for god 
forberedelse og gjennomføring av sitt år så langt som han rakk før sykdommen inntraff.  
 
Årets Distriktskonferanse, som Ulf var leder for, føyer seg godt inn i rekken av meget vellykkede 
arrangementer, med innhold til ettertanke.  Konferansens tema var migrasjon og integrasjon. Sterk 
økning av innvandring til vårt land gjør temaet virkelig aktuelt og det ble gjennom gode foredrag satt 
sterkt fokus på utfordringer.  Ulf’s håp var at klubbene skulle ta temaet inn over seg og sette lokal 
fokus på dette. Noen klubber fulgte oppfordringen, men jeg tror at dette er et område som klubbene 
kan være tjent med å øke fokuset på. Antall innbyggere i Norge som er født i annet land gjenspeiler 
seg ikke i medlemsstatistikken. 
 
Rekrutteringsoversikten viser at vi fortsatt i varierende grad tar inn over oss nødvendigheten av 
fornying av klubben for at vi skal være en yrkesbasert organisasjon, men det er grunn til å si takk til 
de klubber som har tatt dette på alvor siste år. Og, så har vi noen klubber som klarer dette - år etter 
år. 
 
Vi har virkelig støttet opp om POLIO+. Det har vært mange store og små aktiviteter som har medført 
at innbetaling til POLIO+ har satt nye høyder. Jeg er stolt av å tilhøre en organisasjon som har evne 
og klarer å gjennomføre slike store prosjekt som har en enorm betydning for verdens befolkning. Så 
langt er det registrert 117.100 USD eller ca NOK 720.000. Da får vi akseptere at innbetaling til 
Annual Giving er noe redusert i forhold til budsjett. Det er for øvrig av stor viktighet at vi klarer å 
opprettholde vårt nivå, og helst øke til Annual Giving, da vi ellers vil få reduserte muligheter for 
finansiering av prosjekter i framtiden. Totalt er det p.t. registrert 171.800 USD eller ca                            
NOK 1.065.000   til Rotary Foundation, fra vårt distrikt. 
 
Rapporter og egne erfaringer fra klubbene tyder på at vi også i år har hatt et sterkt engasjement, gode 
klubbmøter og mange prosjekter. Temadiskusjoner etter foredrag er økende og jeg tror dette vil være 
med å styrke utviklingen av medlemmene og forståelse for mange problemstillinger i samfunnet. 
 
Takk 
Jeg ønsker å si takk til alle, både i klubber og på distriktsnivå, for den hjelp og støtte jeg har fått etter 
at jeg igjen trådte inn i lederrollen, når Ulf ble syk. Slike situasjoner krever ekstra innsats fra mange 
for at det skal være mulig å gjennomføre et Rotaryår som ikke er planlagt tidsmessig.  Jeg må få lov 
til å si en spesiell takk til distriktsadministrasjonen og ass. guvernører. Uten den ekstra innsats som 
dere har lagt ned hadde ikke dette vært mulig. 
 
Da gjenstår å ønske Lena Mjærskaug lykke til som distriktsleder for neste år. Jeg vet hun har lagt 
ned mye arbeid i forberedelser sammen med sitt distriktsteam og jeg ser fram til et nytt godt og 
interessant Rotaryår..  
 
Med hilsen 
  
 
Med hilsen Åge Bjor Pt. DG  
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POLIO+ 
Vi er over halvveis i vårt verdensomspennende mål på USD 200 mill til Polio+. Bill og Melinda Gates 
Foundation er meget imponert over Rotary's evne til å møte utfordringen. 
  
Bill Gates har lest inn en kort melding til Rotarianere hvor han gratulerer med utviklingen og verdien av 
satsingen. Denne kan lastes ned fra www.rotary.org og kan være en god innledning på et klubbmøte. 
  
 Hilsen Åge 
 
Bill Gates gratulasjoner er vel verd tiden på 2 ½ minutt.  Prøv gjerne direktepekeren nedenfor: 
http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/100415_news_gatesvideo.aspx 
 

Husk å starte videoen ved å klikke på ”pilen” i åpningsvinduet for avspilling.  Red.
 
 

Nytt Rotary medium: 
 
http://rotaryinternationalpublicimage.createsend5.com/t/r/l/nddily/drjjuiiri/r                                                                      

Ovenstående lenke går til: 

Rotary International Public Image Resource Group: Latest ’Page Flip’ eMagazine 
We'd like to introduce you to the latest edition of the Rotary International Public Image Resource 
Group e-magazine, in flip book format. 
Just click on the link below or paste it into your browser bar and enter 
http://www.rotaryaustralia.org.au/newsletter/ 
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Eugene skriver: 
 

Dette er programvare for å gi følelsen av å lese et papirmagasin/papiravis. I min Internet 
Explorer virker det å bla fra side til side dårlig. Med begge nettleserne Opera og Firefox virker det 
helt fint. 
  
Min lokalavis (Romerikes blad) gir forøvrig sine abonnenter tilgang til (papir)avisen med lignende 
programvare. Den virker bra med alle mine nettlesere. 
  
Jan er ikke enig: 
 

Det er alltid hyggelig å lese et magasin enten det er i hånden eller på skjermen. Og vi venner oss fort til å 
lese på skjermen og klikke på siden for å bla om, IPad og lignende vil sørge for det. Men som 
informasjonskanal ligger dette langt tilbake for den hjemmesiden som Eugen har laget til oss.   
(Se  www.d2260.rotary.no ) 

 Sammenlign bare innholdsfortegnelsen i dette magasinet med forsiden på hjemmesiden vår og se hvor 
overlegent mye mer og bedre informasjon du får på hjemmesiden. Og klikker du på den saken du vil lese 
mer om, så finner du alt – og mye mer uten at magasinet blir tykkere og mer omfattende å bla i. 

 Nei, det elektroniske mediet har klare fordeler når en behandler det som det det er og ikke prøver å 
etterligne noe som er gammeldags sett med informasjonssøkende øyne. 

 Med hilsen fra Jan Vatn 

…… men ikke alle er nok enige med deg,  Jan. ’Å bla fra side til side er jo en ’gimmik’ , men litt artig og da, om 
enn bare for noen få sider ad gangen.  Ellers enighet om at Eugenes hjemmeside står seg bra!!     Red. 

 

 
 
Fra Gunnar Norum har vi fått nedenstående artikkel. Foto er stilt til rådighet 
av Journalisten Pål Mørk i Akershus Amtstidende.  
 
Mentoring - suksess for Drøbak RK 
 
Drøbak RK har fokus på UNGDOM OG YRKE og har virkelig gjort alvor av å revitalisere 
yrkesbiten i Rotary.  Etter noen års nært og godt samarbeid om elevbedriftene ved Seiersten 
ungdomsskole, har klubben satset på mentoring for ungdomsbedriftene (UB) ved Frogn 
Videregående Skole.  Samarbeidet med Frogn VGS har nå pågått i to år, og 6 – 8 av klubbens 
rotarianere har hvert år stilt opp for UBene ved skolen.   
 
Samarbeidet omfatter også at våre rotarianere deltar som jurymedlemmer ved ulike konkurranser 
mellom UBene fra andre skoler i Folloregionen og i tillegg stiller som gjesteforelesere i spesifikke 

emner.  Det er blitt mye skryt og positive tilbakemeldinger fra skolen, og ikke minst stor begeistring 
for mentoringprosjektet i klubben.  I tillegg har prosjektet gitt mye positiv og god omtale i lokale 
media. 
 
Rotary er en yrkesorganisasjon, hvor klubbenes medlemmer representerer en rekke ulike yrker.  
Mentoring er et prosjekt midt i blinken for Rotary.  Her kan vi bruke vår yrkeskompetanse og 
jobberfaring til å bistå unge mennesker i deres praktiske utdanning.  Mentorene er sparringpartnere 
og støtter opp, inspirerer og motiverer når ungdommene føler at det butter imot.   
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Drøbak RK utfordrer flere klubber til å starte mentoring.  Rotaryskolen gir god hjelp til å komme i 
gang, og vi bidrar også gjerne med vår erfaring. 
 

Jentene i Ungdomsbedriften V-Handy UB,
med design, produksjon og salg av 
volleyballhansker som forretningsidé, 
 vant gull i konkurransen mellom 
’Ubene’ fra Drømtorp, Vestby og Frogn 
VGS på Skolemessa i desember 2009.   

Guttene i Ungdomsbedriften Båtpuss UB, 
hadde båtpuss i Drøbak som 
forretningsidé.   
Til sammen 20 UBer konkurrerte. 

( Foto Pål Mørk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVVERREKKELSE 11. JUNI 2010 
President i Årnes Rotary, Ragnhild Marie 
Gjerstad Hovde, uttrykte bl.a. følgende ved 
overrekkelsen: 
                                                                                    
“KJÆRE ALLE VENNER AV NES 
KIRKERUINER OG VÅRT 
NYBYGDE KLOKKETÅRN! 
 
 Det er meg en stor glede å få ønske alle 
hjertelig velkommen til denne historiske 
begivenheten som jeg vil få lov å kalle 
overleveringen av det nyreiste klokketårnet, til 
Nes kommune, og takke hver og en for at dere 
har tatt turen hit for å overvære denne 
begivenheten. 
Rotary har som motto: "Service above self"  
"Å GAGNE ANDRE". Dette er noe av 
drivkraften bak dette prosjektet som Årnes 
Rotary har arbeidet fram. 

 
Klokketårnet her på Nestangen er resultatet av et stort engasjement, dugnadsånd og glede over å kunne skape 
noe som bygdefolket og andre besøkende ved Nes kirkeruiner kan ha glede av i all framtid.  
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Nes kirkeruiner er stedet som alle verdsetter, mennesker både i og utenfor Nes, Tusenårstedet som for 10 og 
1/2 år siden i  25 kuldegrader på nyttårsaften i overgangen til år 2000, ble behørig markert og feiret i all sin 
vinterprakt med midnattsmesse, men vi savnet også da  klokkeklangen som samler menigheten og inviterer til 
gudstjeneste. Derfor dette klokketårnet, som vil berike bygdefolket og minne om gudstjenestetid. ” 
 
Presidenten takket spesielt:                                                                                                                                                     
 Ø.M. Fjeld v/Sverre Grinderud  - Romerike arkitekter v/ Ole Bjarne Folmo Olsen Nauen klokkestøperi v/ Ole 
Christian Olsen Nauen -  Sparebankstiftelsen v/ Endre Husby som har vært hovedsponsor til prosjektet -  
Unistiftelsen - Arkeolog Bjarne Gaut fra Fylkeskommunen - Herremyr gård AS v/ Magnus Valen Sendstad -
Nes kommune v/ Erik Grenaker, - Øyvind Andersen for støpearbeidet rundt og granittplatene på sokkelen.  
 
  
Årnes Rotaryklubb vil i september gi ut Boka om "GAMLE NES" Kulturhistoriske glimt fra Nes kirkeruiner 
m/ redaktør Arild Larsen, samt mye verdifull drahjelp, bl.a. fra Nor-team v/ Bård Bråthen -  Hallgeir Elstad.   
                                                                                                                                                                                                  
 Klokketårnet, har siden 2005,  vært Årnes Rotary sitt store, lokale prosjekt, som vi er utrolig stolte av og glad 
for å ha fått på plass. Klokketårnet vil berike det gamle kirkestedet med klangen av kirkeklokker ved 
gudstjenester, bryllup og barnedåp. 
Kirkeklokka som har ringt for soknebarna i Ingeborgrud menighet i 130, år har også kommet til heder og 
verdighet igjen, i det nyreiste tårnet og gir en ekstra dimensjon til historien. “ 
  
 
                                                                                                                                            
 
For en mer fyldig og detaljert beskrivelse gå inn på hjemmesida vår www.d2260.rotary.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Følgende er sakset fra en PowerPoint presentasjon fra Astrid M. Urbye, Drøbak  
www.urbye.no   astrid@amu.no  as-marga@online.no 
  

 

Frogn, Frognere, Frognest 2010  ”Hele bygda på beina” 
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Astrid Urbye skriver Shelter Box: 
” Disse fantastiske hjelpeboksene med det utrolige 
innholdet.  Drøbak Rotary har allerede sendt to av 
disse til Haiti – og vi vet det er kommet fram og blir 
brukt, for det har CNN meddelt Finaly a sucsesstory  
” 
Tid for prisutdeling:  
”President Paul Bjarne var stolt da han kunne gi en 
høy Rotary utmerkelse til DFI for det flotte arbeidet 
de gjør for barn, unge – og voksne! ” 
 

For resten av bilder og omtale, sjekk 
hjemmesia vår  www.d2260.rotary.no 
 

 
  

 
Så er enda et ’Rotaryår’ nesten over. I disse junidager skiftes det presidenter i klubbene og distrikt 2260 får ny 
guvernør. De fratredende takkes og hylles for sin innsats og historiske notater føres.  --  For distriktet vil det 
fremgå at guvernør Ulf ble svært syk og at den forrige guvernør, Åge, påtok seg ’driftingen’ av 
guvernørfunksjonen for resten av ’Rotaryåret’.        
    
Så enkelt kan det oppsummeres, men vi forstår alle at det ligger mye mer bakom: 
Ulf har lært å gå igjen, langt og med kun støtte av stokk. Men taleevnen er fortsatt begrenset og høyre arm er 
til liten nytte. Åge satte sine egne prosjekter på vent og la godskulderen til. Alle i distriktets administrasjon og 
ass.guvernører har gjort sin jobb, og mer enn det. Det er gjennomført store prosjekter i klubbene, både lokalt 
og internasjonalt, med bl.a. ’innsamling’ av til dels store beløp til Polio Plus. RYLA ble for svært mange et 
høydepunkt og for de involverte vil årets GSE-utveksling bli husket, både her og etter ryktene å dømme, også 
i Australia. Selv medlemsrekruttering har noen fått til, med imponerende tall. Så hvem blir første klubb i nytt 
Rotaryår til å slå Lillestrøms ’rekord’ med 5 nye medlemmer tatt opp ’samtidig’ ( i løpet av to uker) ? 
 
Alt i alt et år å minnes og forhåpentlig være fornøyd med, når først galt skulle skje.                                                             

 
Så lykke til med ditt guvernørår, Lena. Det samme til alle i distriktsadministrasjonen og de enkelte klubbene. 
Må det bli et godt Rotaryår 2010-11. 
 
Denne redaksjonen takker da for seg! 

Red. 
 

  Fremmøtestatistikk for mai 2010 

Rotary klubb Totalt antall 
medlemmer 

Herav 
kvinner 

Møte- 
prosent 

Ant. 
møter 

Oppmøte 
i år (%) 

Endring av 
antall medl. 

Askim 62 0 63,7 5 67,8 2 
Aurskog-Høland 23 1 67,2 4 65,8 -1 
Borge 44 0 40,4 4 62,1 0 
Bundefjorden 20 8 72 4 70,4 -1 
Drøbak 40 7 x x x x 
Eidsvoll 58 7 42,9 4 57,2 -1 
Eidsvoll Syd 24 1 60,4 4 58,3 -2 
Enebakk 26 4 57,7 3 59,3 0 
Follo Syd 16 10 50 2 64,2 -3 
Fredrikstad 62 12 57,5 4 55,2 1 
Fredrikstad-Glemmen 28 5 30 3 48,4 -3 
Fredriksten 33 4 57,3 4 59,9 1 
Gamlebyen/Fredrikstad 46 8 59,3 4 67,6 -3 
Gardermoen 18 4 77 3 70,2 -5 
Gjersjøen 26 12 71,7 3 68,4 1 
Halden 57 3 55,7 4 55,9 2 
Hobøl-Spydeberg 35 3 x x x x 
Hvaler 21 5 57,1 4 62,5 -2 
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Jeløy 50 13 44,7 5 57,8 -4 
Jessheim 48 5 72,2 4 64,1 -4 
Kløfta 50 4 75,7 3 65 -1 
Kolbotn 50 8 53,7 3 68,5 2 
Kråkerøy 39 4 60 3 57,4 -4 
Langhus 27 3 46,7 3 51,3 -2 
Lillestrøm 39 3 50 4 54,9 -3 
Lørenskog    31 1 78,7 3 67,6 -4 
Lørenskog Vest 30 5 54,4 3 57,1 2 
Moss 55 15 38,5 4 48,6 2 
Mysen 50 6 58,8 4 63,7 1 
Nannestad 41 3 60 4 58,7 -3 
Nesodden 24 5 59 3 59,2 1 
Nittedal 48 8 54,5 3 63,2 -2 
Nordby 29 1 69 3 64 -2 
Onsøy 33 6 60 4 66,5 -3 
Oppegård 56 9 85,3 4 74,5 2 
Rakkestad 51 12 58,7 4 57,4 -2 
Rolvsøy 32 2 61 3 66,5 0 
Rygge 40 2 47 4 58,4 0 
Råde 37 6 54,7 4 55,9 -5 
Sagdalen 27 2 43,8 3 58,5 -2 
Sarpsborg 43 8 53,5 3 58 -5 
Skedsmo Nord 31 6 x x x x 
Skedsmokorset 40 6 61,6 3 63,2 -1 
Ski 44 6 52,7 3 50,3 -2 
Skjeberg 36 0 68,3 4 72,4 -2 
Strømmen 28 4 x x x x 
Sørumsand 36 7 58,3 3 57,2 0 
Trøgstad 34 2 80 3 61,4 2 
Tune 52 1 70,4 4 60,9 -2 
Vestby 45 2 73 3 59,2 -2 
Våler Østfold 21 0 55 3 61,1 -1 
Ørje-Töcksfors 24 1 x x x x 
Årnes 50 9 57,3 3 69,9 0 
Ås 48 7 72 4 63,7 1 
       
Totalt 2058 278 59,5 170 61,4 -55 
 


