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I mangel av autorisert 
bilde må vi bruke dette. 
Vi vil imidlertid under-
streke at brillene skyl-
des sollyset. 
 
Guvernørens planlag-
te klubbesøk i august: 

Ørje-Töcksfors 
Trøgstad 
Gjersjøen 
Askim 
Nannestad 
Skedsmokorset 
Onsøy 
Lørenskog 
Jeløy 

9.8. 
12.8. 
16.8. 
17.8. 
18.8. 
23.8.
25.8. 
26.8. 
31.8. 

Distriktets hjemme-
side:  
 
 

www.d2260.rotary.no 
 
Rotary i Norge (NOR-
FO): www.rotary.no 
 
Rotary International: 
www.rotary.org 
 
GSE ansvarlig 
Rune Magnussen 
rm007@online.no  
 
Polio+  oppdatering 

 

http://rotary.org/en/Servi
ceAndFel-
lowship/Polio/Pages/ride
fault.aspx?housead 
 
Distriktets webredak-
tør:  
rotary2010@kise.com  
 
 
Redaktør for  
Månedsbrevet:   
per.kongsnes@c2i.net        
                    

 
 

Våre neste 2 DG’er: 
 

Steinar Wøllo (2011 - 
2012)  

Jan Eddie Tinlund (2012–
2013)  

 
 

Guvernørskiftet 
fant sted på Mjerskaug i Enebakk 28. 
juni. Det var stor deltakelse fra distrik-
tets avtroppende og påtroppende tillits-
valgte – de fleste også med ledsager. 
Både Nittedal Rotaryklubb (avtroppende 
DGs egen klubb)og Enebakk Rotary-
klubb (påtroppende DGs klubb) var godt 
representert. Totalt vel 70 personer. 
Det var taler og avtakking av PDG Åge 
Bjor som hadde ivaretatt distriktsguver-
nørens plikter i Ulf Henriksens sykefra-
vær, men det ble også framført en tale 
fra Ulf ved hjelp fra Gunnar Eigeland. 
Den formelle markeringen av guvernør-
skiftet fant sted ved at guvernørkjedet 
ble overlevert fra Ulf til Lena. 
Etter at den formelle delen var avsluttet, 
inviterte Enebakk Rotaryklubb på grill-
fest med påfølgende auksjon til inntekt 
for PolioPluss. Auksjonen gikk på kjøp 
av pakker med ukjent innhold, til stor 
spenning både for kjøper og resten av 
publikum. 

 
 
Noen fikk bra valuta for pengene. 
 

 
Hektisk for guvernø-
ren 
Det er lenge siden dist-
rikt 2260 har hatt en 
guvernør som har vært 
yrkesaktiv under sitt år 
i funksjonen. Lena skal 
fortsette sitt arbeid som 
seniorrådgiver i For-
svarsstaben. (”Senior” 
er et lite passende ut-
trykk for en person som 
er 41 år ung, – men det 
viser vel hennes skik-
kethet å ha fått denne 
tittelen!). 
Som det framgår av 
oversikten over, får hun 
neppe noen fritidsprob-
lemer de nærmeste 
ukene. 



RIs fokus i august: 
Membership and Ex-
tension Month  

 

Ulf Henriksen hedret med PHF 
m/safir 
De frammøtte ved guvernørskiftet gledet 
seg over å se at Ulf Henriksen var 
kommet seg så pass at han kunne delta 
sammen med oss andre. Som takk for 
sin store innsats i D 2260 gjennom 
mange år, overrakt Lena Ulf Paul Harris 
Fellow med safir. 
Ulf var glad for hedersbevisningen, og 
det var tydelig at denne og den sterke 
støtten fra forsamlingen gjorde det 
vanskelig å holde tårene tilbake. 
 

Vekslingskurs NOK – 
USD i august: 
RI har en egen dollar-
kurs for overføring av 
norske kroner til RI 
som kontingent eller 
tilskudd til Rotary 
Foundation. For august, 
og bare denne måne-
den, er kursen satt til: 
 
NOK 6,10 = 1 US $ 
 
Frister for klubben i 
august: 

Oppdater Ris 
database der-
som det ikke 
allerede er gjort. 
Betale konting-
ent til distriktet 
Frist påmelding 
til seminar med-
lemsrekrutte-
ring 
Frist påmelding 
til distriktskon-
feransen 
Frist påmelding 
til seminar in-
ternasjonalt 
arbeid 
 

 
 
 
NÅ! 
 
10.8. 
 
 
 
20.8. 
 
 
25.8. 
 
 
 
27.8. 

Seminarer for klub-
bene i august: 

Medlemsrekrut-
tering 
- Skedsmokor-
set 
- Rakkestad 

 
 
25.8. 
 
26.8. 

Guvernørens leder 
Du leser nå det første ordinære ”Guvernørens Månedsbrev” for Ro-
taryåret 2010-11.  
I guvernørens retningslinjer heter det at guvernøren månedlig skal 
sende et personlig brev til alle klubbpresidenter. Brevet skal inne-
holde informasjon av viktighet for arbeidet i klubbene og det skal 
informeres om distriktets klubbfremmøteprosent. 
Guvernørens månedsbrev vil derfor bestå av noe informasjon, noen 
påminnelser, og noen tips og/eller oppfordringer. Månedsbrevet vil 
ha et fast oppsett, slik at dere f eks vil finne ”Frister for klubben i 
xx måned” på samme sted hver gang. Likeledes vil det hver måned 
bli gitt en kort temainformasjon fra Rotaryfamilien samt fra ulike 
områder/komiteer. Først ute er ”Hvordan skaffe penger til lokale 
prosjekter?”, hvor svaret gis fra Distriktets Rotary Foundation-
ansvarlig, Herman Stabell. 
Rotary er en spesiell organisasjon mht rotasjonsprinsippet, dvs at 
varigheten for de fleste tillitsverv er begrenset til det ene året, mens 
de fleste prosjekter går over flere år, og derigjennom krever konti-
nuitet. For å bruke et begrep fra idretten, kan vi si at vi i Rotaryåret 
2010-11 vil bringe stafettpinnen en etappe videre. Tusen takk til 
alle past-presidenter, klubbtillitsvalgte, distriktstillitsvalgte og ikke 
minst Ulf Henriksen og Åge Bjor for deres innsats på forrige etap-
pe! 
Rotasjonsprinsippet åpner også for nye ideer og mulig forandring. 
Som jeg har sagt i våre forberedelsesmøter, må vi være åpne for 
forandring, og vi bør stille oss spørsmålene ”Hvorfor gjør vi det?” 
og ”Hvorfor gjør vi det på denne måten?”.  
Vi må våge å stille oss spørsmålet om vi i Rotary har tatt tilstrekke-
lig hensyn til at vi skal være en organisasjon som gjenspeiler den 
enkelte klubbs lokalsamfunn. Det har i de siste årene vært store 
endringer i det samfunnet vi lever i – kommunikasjonssystemer, 
yrkesliv, utdanningssystemet, familiestruktur osv. Dette er endring-

 
Nytt fra klubbene 
I denne spalten håper 
redaktøren å kunne 



er som kan ha effekt på hvor attraktive vi er som organisasjon. Ro-
tary kjemper om potensielle medlemmers oppmerksomhet i konkur-
ranse med andre organisasjoner. Det er derfor viktig at dere og 
klubbene er bevisste på Rotarys unikhet, at klubbene skal gjenspeile 
dagens lokalsamfunn og det som skjer i våre respektive bransjer 
som yrkesaktive. 
Husk at distriktet har mange dedikerte personer som står klar til å 
hjelpe dere og klubbene i arbeidet.  
Jeg håper og tror vi får et godt samarbeid under årets motto ”Buil-
ding Communities, Bridging Continents” – ”Utvikle samfunnet, 
forene kontinentene”, og ser med glede – og en viss nervøsitet – 
frem til å møte dere i deres egne klubber ifm mine klubbesøk utover 
høsten og vinteren. 

bringe ut informasjon 
om arbeidet rundt om i 
klubbene, prosjekter, 
intercity-møter, spesiel-
le aktiviteter osv. 
Redaktøren vil utfordre 
én klubb innen hvert 
område (2 i områdene 
B, G og H) til å ta an-
svar for en kortfattet 
artikkel til månedsbre-
vet, en for hvert num-
mer. Redaktøren vil 
sende melding til presi-
dentene med tidsfrister 
i forhold til de ulike 
numrene. 

 
Handicamp 2010 åpnet  
Mandag 26. juli ble HC10 åpnet med et rekordstort antall deltakere: Hele 99 funksjonshem-
mede med ledsagere fra 18 land – ny rekord for leiren, som nå arrangeres for 17. gang! 
For første gang siden leiren ble arrangert første gang i 1976 er ikke noen klubb i distrikt 2260 
ansvarlig for arrangementet. Etter at Enebakk Rotaryklubb har arrangert leiren i 2006 og 
2008, er det nå Oslo Nord Rotaryklubb fra 2310 som har ansvaret på vegne av Norsk Rotary 
Forum. 
2 leirleder og 15 aktivitetsledere sammen med 8 av utvekslingsstudentene som kom til Norge 
i januar, skal holde deltakerne i aktivitet i de to ukene leiren varer. Benytt anledningen til å se 
”Rotary i praksis”. Jeg minner om Åpen dag, lørdag 31. juli kl 15:00 – 18:00, hvor alle er 
hjertelig velkommen til å komme og se på aktivitetene, prate med deltakerne og lederne, spise 
deilige kaker servert av Inner Wheel  – og ikke minst – overvære den berømte karnevalspara-
den kl 18:00!  

Hvordan skaffe penger til lokale prosjekter? 
Ja, det er et spørsmål som mange er opptatt av. Derfor har redaktøren bedt RF-ansvarlig om å 
gi en redegjørelse: Hermans orientering følger her: 
Gjennom mange år har vi i Distrikt 2260 regelmessig betalt inn bidrag til Rotary Foundation, 
og som en følge av det får vi direkte tilgang til midler, DSG-penger (District Simplified 
Grants), som kan brukes til lokale prosjekter. 
Inneværende rotaryår har vi ca kr 50.000 disponibelt, og vi registrerer at mange klubber har 
prosjekter i sine planer. 
En forutsetning for å få tildelt DSG-penger er at flere rotarianere deltar aktivt i prosjektet, 
altså, vi kan ikke ”bevilge penger til et formål”. Videre kan pengene ikke brukes til investe-
ring i fast eiendom, kjøp av utstyr som går under begrepet ”infrastruktur” og lønnet arbeid. 
Det er en fordel om prosjektet tilgodeser barn og unge, samt svake grupper. 
Søknad sendes til distriktets RF-ansvarlig, H. Stabell, på mail eller i posten, med en kort be-
skrivelse av prosjektet og et økonomisk overslag, helst et budsjett. Søknader behandles løpen-
de under året av guvernør og RF-ansvarlig, men send søknad så tidlig som mulig, slik at pro-
sjektet kan gjennomføres dette rotaryåret. 
H.Stabell 



Rotaryfamilien 

 
 

 

 

Rotaryfamilien består av tre organisasjoner som alle er representert i Norge og i vårt distrikt. 
Organisasjonene er noe ulikt organisert og har ulikt antall medlemmer, men de bygger alle på 
de samme verdiene. Tradisjonelt har medlemmene i rotaryklubbene vært lite orientert om hva 
som rørerer seg i de andre organisasjonene. 
Vår nye guvernør har et ønske om å kunne gi klubbene i distriktet mer aktuell informasjon om 
hva de to andre distriktsorganisasjonene er opptatt av. Vi kommer derfor til å søke å etablere 
en egen spalte hvor Inner Wheel og Rotaract får ”spalteplass” annen hver gang. Dette håper vi 
skal gå i orden fra augustnummeret. 
 
Rotarys fokus på klubbaktiviteter i de forskjellige månedene 
RI har gjennom rotaryåret fokus på ulike sider ved klubbaktivitetene i de forskjellige månede-
ne. Vi ønsker å minne klubbene på dette, og kanskje samtidig gi tips til ett møteprogram for 
kommende måned.  
Denne påminningen vil bli plassert inn i månedsbrevets ”påminnelsespalte” hver måned. 
 
Jubilanter i august: 
Navn: Bursdags dato: Klubb: Fyller: 

 Kongsnes, Per 01/08/1940 Enebakk 70 

 Evensen, Anne B. Mehammer 01/08/1940 Halden 70 

 Nakkim, Kjellaug 02/08/1940 Jeløy 70 

 Kolshus, Halvor Johan 02/08/1940 Mysen 70 

 Einarsen, Alf Johan 06/08/1930 Nittedal 80 

 Rust, Pål 08/08/1930 Enebakk 80 

 Herstad, Tor-Jahn 11/08/1950 Jessheim 60 

 Mogensen, Hans Peder 12/08/1960 Fredrikstad 50 

 Kristiansen, Per Kristian 12/08/1940 Skjeberg 70 

 Halvorsen, Gunnar 13/08/1960 Årnes 50 

 Bastøe, Liv-Karin H. 16/08/1950 Onsøy 60 

 Enger, Einar 16/08/1950 Rakkestad 60 

 Laake, Gunnar 19/08/1940 Jessheim 70 

 Lie, Knut A. 19/08/1920 Oppegård 90 

 Hannesson, Thor Sigmund 21/08/1940 Ski 70 

 Svendsen, Runar 24/08/1940 Rolvsøy 70 

 Løken, Arnfinn 25/08/1960 Askim 50 

 Holen, Kjell Martin 26/08/1950 Kløfta 60 

 Gulbrandsen, Rune 28/08/1960 Jessheim 50 

 Iversen, Leif 28/08/1935 Hvaler 75 



 Holm, Per 29/08/1950 Askim 60 

 Kjensli, Einar 31/08/1935 Aurskog-Høland 75 

 Messelt, Nils 31/08/1950 Jeløy 60 

 
Vi gratulerer! 
 
Frammøtestatstikk juni 2010: 

Rotary 
Totalt An-

tall Antall Møte- Ant. Oppmøte Endring av antall 
klubb medlemmer kvinner prosent møter i år (%) medlemmer 

Askim 62 0 58,7 5 66,9 2 
Aurskog-Høland 24 1 61,5 5 65,4 0 
Borge 44 0 61,2 5 62 0 
Bundefjorden 20 8 81 3 71,2 -1 
Drøbak 40 7 45,7 4 54,2 -3 
Eidsvoll 58 7 58,4 4 57,3 -1 
Eidsvoll Syd 24 1 64 4 58,8 -2 
Enebakk 26 4 61,5 4 59,5 0 
Follo Syd 16 10 53,1 2 63,2 -3 
Fredrikstad 61 11 x x x x 
Fredrikstad-Glemmen 28 5 40 3 47,8 -3 
Fredriksten 33 4 46,8 5 58,6 1 
Gamleby-
en/Fredrikstad 46 8 48,4 5 65,6 -5 
Gardermoen 20 5 62 4 69,4 -3 
Gjersjøen 26 12 42,3 4 65,9 1 
Halden 57 3 53,7 4 55,7 2 
Hobøl-Spydeberg 35 3 x x x x 
Hvaler 2 5 67,3 4 62,9 -1 
Jeløy 50 13 61,2 4 58,1 -4 
Jessheim 48 5 68,2 5 64,6 -4 
Kløfta 50 4 71,5 4 65,6 -1 
Kolbotn 50 8 56,4 3 67,5 2 
Kråkerøy 44 5 59,3 4 57,5 1 
Langhus 27 3 51 5 51,2 -2 
Lillestrøm 45 5 49,8 5 54,3 3 
Lørenskog    30 1 82 4 68,8 -5 
Lørenskog Vest 30 5 42,2 3 55,9 2 
Moss 56 15 32,7 4 47 3 
Mysen 50 6 51,2 5 62,4 1 
Nannestad 40 3 72,6 5 60,8 -4 
Nesodden 25 5 48 2 58,6 2 
Nittedal 46 8 52,5 4 62,3 -4 
Nordby 29 1 46 4 62,3 -2 
Onsøy 34 6 62,5 5 66,1 -2 
Oppegård 56 9 71,4 5 74,1 2 
Rakkestad 51 12 57,4 5 57,4 -2 
Rolvsøy 32 2 66 4 66,4 0 
Rygge 40 2 58 4 58,3 0 
Råde 35 6 52,3 4 55,6 -7 
Sagdalen 27 2 59,7 4 58,6 -2 
Sarpsborg 43 8 50,6 4 57 -5 
Skedsmo Nord 29 5 56,1 5 58 -1 



Skedsmokorset 37 5 48,5 4 61,9 -4 
Ski 44 6 x x x x 
Skjeberg 37 0 62,1 5 71,3 -1 
Strømmen 28 4 x x x x 
Sørumsand 36 7 43,1 4 55,9 0 
Trøgstad 36 2 61 4 61,4 4 
Tune 50 1 43 5 59 -4 
Vestby 45 2 x x x x 
Våler Østfold 21 0 6 4 61,3 -1 
Ørje-Töcksfors 24 1 x x x x 
Årnes 50 9 64,5 4 69,4 0 
Ås 48 7 59 4 63,3 1 
       
Totalt 2045 278 55,7 200 61,2 -50 
(Junistatistikken er levert av avtroppende sekretær, Berit Sætersdal.)  

 


