
 Rotary Distrikt 2260 
 

Guvernørens  

Månedsbrev   

Guvernør 2010-11: Lena J Mjerskaug, 

Enebakk Rotaryklubb 

 
Av miljøhensyn: 

Vurder om du trenger å 

skrive dette ut! 

Nr. 5, november 2010 
 

Til distribusjon til medlemmene 

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)  

Påminninger fra Rotary Interna-

tional 
Tiden er nå kommet til å sørge for at 

årsmøtet i klubbene er avholdt, og at 

nye tillitsvalgte i klubbene blir lagt 

inn så snart resultatet foreligger, 

både i vårt medlemsnett, rotary.no, 

og i medlemsbasen til RI, rotary.org, 

under området Member Access.  

Dette året vil det ikke lenger bli 

sendt ut den vanlige papirversjonen, 

Official Directory Data Forms, for 

innsending til RI. Hver klubbsekre-

tær registrerer alle opplysningene 

online til Member Access. Det er 

følgelig ikke nødvendig med noe 

ekstra brev eller e-post til Rotarys 

hovedkvarter. 

Det er svært viktig at disse opplys-

ningene blir lagt inn så snart som 

mulig. De blir brukt i den offisielle 

medlemsoversikten og i Semi-

Annual Report (SAR) og i alle sen-

dinger til rotaryklubbene. 

Gjennom online rapportering kan 

klubbsekretær/-president legge inn 

og oppdatere 

 nåværende og innkommende 

klubbtillitsvalgte 

 klubbens permanente adresse 

 klubbens telefonnr., e-postadresse 

og eventuell hjemmeside 

 klubbmøtedetaljer (sted og tid for 

de faste møtene) 

 velge hvilket format klubben øns-

ker å motta Official Directory, 

(trykt bok/hefte, CD eller online) 
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Guvernørens leder: 
I skrivende stund har jeg besøkt nesten 40 av distriktets 53 klubber, og jeg må si jeg er impo-

nert over aktivitetsnivået til klubbene i distriktet, det være seg interessante klubbmøter, dug-

nader, planlegging og prosjektering av lokale og internasjonale prosjekter, InterCity-møter 

osv, osv – vi har virkelig noe å være stolte av!  

I Månedsbrev nr 3. skrev jeg om Oppegårdklubbens årlige boksalg. Denne måneden har ”res-

ten av bøkene” blitt solgt – i regi av Skjeberg Rk. Også dette boksalget genererte betydelige 

inntekter – etter en imponerende markedsføringsinnsats lokalt. Inntektene går i sin helhet til 

ulike lokale og globale prosjekter. Og – jammen klarte jeg å finne noen bøker jeg ikke hadde 

sett forrige gang, slik at jeg også denne gangen fikk benyttet sjansen til å kjøpe gode bøker til 

lave priser! 

Jeg har også hatt gleden av å være til stede på Skedsmokorset Rks 40-årsjubileumsfest – en 

flott og verdig markering som varte ut i de små timer. Ekstra gledelig var det at flere av char-

termedlemmene var til stede. 

Jeg får stadig høre på mine klubbesøk at det er vanskelig å finne og få ”yngre” mennesker til å 

bli medlemmer i Rotary.  

Ett av de 5 hovedfokusområdene i inneværende rotaryår er å ha fokus på de såkalte ”alum-

nis”. Vi benytter årlig store menneskelige og økonomiske ressurser på yngre mennesker som 

deltar i en rekke av Rotarys programmer, som f eks GSE, ungdomsutveksling og RYLA. En-

kelte av deltakerne er naturlig potensielle medlemmer i Rotaract, mens andre kan være poten-

sielle medlemmer i Rotary. (Likeledes har både Rotaract og de to organisasjonene Round 

Table og Ladies Circle aldersgrense oppad for medlemskap.) Dette er yngre mennesker som 

gjennom sin kontakt med Rotary har tilegnet seg god kjennskap til og kunnskap om Rotary og 

Rotary-familien. Husk også at de er av Rotarys beste markedsførere! Jeg oppfordrer dere til å 

opprettholde kontakten med og invitere disse ”yngre voksne” til aktuelle klubbmøter, slik at 

de kanskje etter en tid kan vurderes som medlemmer.. 

I en av rutene til høyre i månedsbrevet, angir vi ”RIs fokus” hver måned. Som dere vet, er 

november ”måneden for Rotary Foundation”. I den forbindelse er det gledelig å kunne infor-

mere om at rotarianere rundt om i verden pr 31. oktober 2010 har samlet inn totalt ca $ 152 

millioner av de $ 200 millioner vi har lovet å samle inn for å matche gaven fra Bill og Melin-

da Gates Foundation.  

Distrikt 2260 har i flere år vært ”landsledende” når det gjelder bidrag til Rotary Foundation, 

det være seg både Annual Giving og PolioPlus!  

Iht de innsendte ”Klubbenes planer og mål” for inneværende år, har distriktets klubber plan-

lagt et samlet bidrag på $ 88 081 til Annual Giving og $ 38 722 til PolioPlus. Dette er beløp vi 

kan være svært stolte av – dersom resultatet blir som planlagt – , spesielt med tanke på den 

store innsatsen klubbene gjorde mht PolioPlus i foregående rotaryår. Som jeg har sagt tidlige-

re, vil det beløpet vi innbetaler i Annual Giving i inneværende år, komme oss til gode etter 3 

år. Jeg oppfordrer dere til å innbetale bidragene så fort som det er praktisk mulig. For de av 

dere som har mottatt og ønsker å benytte dere av undertegnedes "hjemmelagede eksempel på 

klubbinnbetalingskjema” for skattefritak, ber jeg dere (klubbkassereren) huske å innbetale 

beløpet og sende skjemaet i god tid før årsskiftet, slik at det enkelte klubbmedlem mottar skat-

tefritaket for inneværende år. 

Som jeg nevnte i forrige månedsbrev, kommer RI-president Ray Klinginsmith til Norge som 

”invitert gjest” ifm utdelingen av Nobels fredspris. Ifm sitt Norgesopphold, vil han være ho-

vedtaler i Oslo Rotaryklubbs ordinære klubbmøte på Grand Hotel, Karl Johansgate 31, tors-

dag 9. desember kl 11:45 – 13:00. Alle Rotarymedlemmer i Norge inviteres til å delta på mø-

tet. Dersom du har tid og anledning, er dette en flott anledning til å møte årets RI-president!  

 



November, RF-måned 
For 7 år siden ble Gert Danielsen tildelt et stipend fra RF for å delta som vårt lands første 

stipendiat ved Rotary Centers for International Studies. 

50 studenter tas hvert år opp til dette 2-års studiet, som i sin helhet dekkes av midler fra World 

Fund. Vårt distrikt har senere støttet kandidater fra utviklingsland, da vi ikke selv har funnet 

egnede personer. Dette håper vi nå å endre og utfordrer alle klubbene i distriktet til å søke 

etter kandidater slik at distriktet kan nominere en person. Fristen for nominasjon fra distriktet 

er 1. april 2011. 

Masterstudiet går over 15-24 måneder ved et av 5 høyt rangerte universiteter på verdensbasis:  

- Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina,  

- University of Queensland, Brisbane, Australia, 

- University of Bradford, England, 

- International Christian University, Tokyo, Japan, 

- Duke University and University of North Carolina, USA. 

Våre årlige bidrag til RF går ikke bare til prosjekter, men også til viktige studier blant annet 

som her innen feltet internasjonal forståelse, konfliktløsning og fredsfremmende arbeid. Husk: 

Every Rotarian Every Year, våre bidrag er nyttige! 

Herman Stabell  

RF-ansvarlig 

 

Mer om utvekslingsstudentenes besøk: 

Annerledesdag for utvekslingsstudentene 

På distriktskonferansen i Ski helga 10.-12. september ble konferansedeltagerne kjent med 

utvekslingsstudentene som Rotary har tatt imot i år. Over 30 studenter som er plassert rundt i 

Norge gjorde seg bemerket med brask og bram. På søndagen var ungdommene invitert ut på 

tur av arrangøren, Enebakk Rotary Klubb.  

Etter en kort busstur til Enebakk ble studentene tatt imot av sognepresten, rotarymedlem Lars 

Inge Magerøy, og vist rundt i Enebakk middelalderkirke, og ”Amazing Grace” ble høytidelig 

avsunget.  

Deretter bar det til skogs, til Børterskogen hos Christian Oppegaard. Ved Børtervannet ble det 

servert elggryte, noe som avgjort falt i smak. Deretter var det krepsing i vannkanten, sammen 

med eventmaker Trond Glesaaen. Fangst ble det også, opptil tjue stykker som man kunne ta 

og føle på, og sette i håret på jentene. Flere av ungdommene var uvanlig kreative og lære-

nemme, og ville også lære å lokke på elgen. Om elgene fattet interesse for lokkekoret, eller 

stakk til nabobygda vites ikke.  

Det ble også tid til en båttur på vannet for alle sam-

men, ettersom dampbåten ”Lerken” kom glidende 

lydløst forbi. En slik vedfyrt farkost finnes det ikke 

så mange av, verken i Norge eller andre steder i ver-

den.  

 

 



Høydepunktet var nok når studentene fikk 

plante sitt eget tre i skogen sammen med 

Trond Glesaaen. En symbolsk og menings-

fylt aktivitet som alle gikk inn for med liv og 

lyst. Det ble plantet et tre som ble tilegnet 

hvert kontinent som var representert blant 

studentene, og trærne ble merket slik at man 

kan komme tilbake om femti år og besiktige 

sitt eget furutre.  

Før vi gikk på bussen tilbake til Ski, fikk vi 

med oss en skikkelig avslutningssalutt. Knut 

Ødeby hadde fylt svartkrutt i en århundergammel kanon. Og det smalt. 

Enebakk Rotary Klubb håper alle ungdommene får et minnerikt år som utvekslingsstudenter i 

Norge. 

Per Guldbrand Solli 

Enebakk Rotaryklubb 

 

Rotary arbeider for å fjerne Polio over hele verden 

PDG Åge Bjor fikk under et nylig avlagt besøk i Istanbul oppleve det som kun skjer en gang 

pr. år – Bosporus-brua var stengt for biler, men var helt full av mennesker. 

Bjor skriver:  

Hovedattraksjonen var gjennomføring av et maratonløp. I tillegg hadde mange organisasjoner 

valgt å ha markeringer i forbindelse med dette.  Totalt deltok godt over 100.000 mennesker i 

et eller annet arrangement på brua denne dagen. 

Rotaryklubbene i Istanbul arrangerte Polio-marsj, og ca 300 rotarianere deltok.  Deltakerne 

betalte startkontingent som uavkortet gikk til Polio+.  Vi snakket med noen av disse og fikk 

utlevert luer med Fjern polio, nå på tyrkisk.  I tillegg hadde de t-skjorter med tegning av 

Bosporosbrua, som knytter Europa og Asia sammen. Dette er et symbol som byen bruker i 

forbindelse med at de er valgt til årets kulturhovedstad. Dette passet jo godt sammen med 

årets tema fra RI-presidenten: Bridging Continents.  

Rotary har ca 2200 medlemmer i Istanbul by, som har en totalbefolkning på ca 17 millioner. 

Her bør det være rekrutteringsmuligheter. 

 

Vellykket intercitymøte med Jørn Hurum 

Nittedal Rk og Lørenskog Rk stod som arrangører av et intercitymøte 23. oktober og hadde 

fått paleontolog Jørn Hurum til å fortelle om fossilet Ida, det 47 millioner år gamle apeskjelet-

tet som er verdens eldste kjent. Jørn Hurum er kjent so en dyktig formidler av vitenskap inne-

for sitt fagområde, og tok de frammøtte med på en reise langt, langt bak i tid, 47 millioner år 

til en tid da forgjengerne til flere av dagens moderne pattedyr så smått begynte å utvikle seg. 

Hurum har lang erfaring fra utgravinger av forhistoriske dyr, og kom virkelig i vitenskapelig 

fokus ved sin presentasjon av Ida i mai 2009. 

Jørn Hurum kom i kontakt med en tysk samler under et messebesøk i Tyskland i 2006. Da ha 

ble presentert skjelettet, skjønte han straks at han hadde med et meget spesielt funn å gjøre. 

Sammen med Naturhistorisk Museum klarte han å sikre seg Ida. I tillegg til at han sikret seg 

samarbeid med tyske forskere for å skape en bred vitenskapelig basis og en forank-

ring/tilhørighet til Tyskland til forskningsarbeidet med Ida. 

Funnet ble gjort i Messel ikke langt fra Frankfurt i Tyskland i en tid da Tyskland befant seg 



der Sicilia er i dag. Hun ble drept av giftgass fra en tropisk innsjø. Hun ramlet uti og falt ned i 

et bunnlag uten oksygen. Begravd i mudder, som etter hvert ble til stein, lå hun 47 millioner 

år senere ble gravd opp igjen. Ida var mindre enn ett år gammel da hun døde. Hun er fantas-

tisk godt bevart og bærer synlig trekk på at hun kan betegnes som ”The missing Link”. 

Hurum kunne fortelle at han var og er forberedt på kritikk. Konklusjonen er kontroversiell, 

men Hurum er rimelig sikker på at han og hans teams teori er den rette. 

Nittedal Rk og Lørenskog Rk skal ha honnør for et godt planlagt og tilrettelagt møte. 

Jan Snare 

ass. guvernør område G 

 

Innkommende president I Lørenskog RK, 

Arne Strand, og President i Nittedal RK 

synes å være godt fornøyd med foredraget 

og Jørn Hurums nærvær 

 

 

 

 

 

   

 

 

Klubbene følger opp oppfordringen om å skrive om aktiviteter innen sine områder: 

Orientering fra Område C 

I inneværende rotaryperiode er det planlagt fem IC-møter, klubbene i området har ansvar for 

hvert sitt møte. Moss Rotary hadde første møte, som ble meget godt besøkt. Moss Rotary har 

etikk som tema for rotaryåret. Tema for første samling var «Etikk, samfunnsansvar og anti-

korrupsjonsarbeid i kommunen» av Arne Rekdal Olsen fra Kommunenes Sentralforbund 

(KS). Det neste IC-møte er Jeløy Rotaryklubb ansvarlig for, tema for deres møte er «Østfold, 

hva skjer'a» av NHO-direktør i Østfold Espen Nøklebye Evensen. De to vintermøtene er enda 

ikke planlagt, men sommermøtet er Råde Rotarys ansvar, og det planlegges felles båttur på 

fjorden.  

Aktivitetene i klubbene går som planlagt. Jeløy og Moss har avholdt peisaften, begge hadde 

medlemsrekruttering som tema. 

Råde Rotaryklubb organiserer Natteravnstjenesten i Råde. For dette får klubben en godtgjø-

relse av kommunen som skal gå til et allmennyttig prosjekt for ungdommen i bygda. Råde 

Rotary lager også hage for beboerne på Råde Bo- og Servicesenter. Deler av servicesenteret 

var et villniss, nå er det en perle i henhold til Moss Avis. Beplantning, steiner og annet mate-

riell er blant annet finansiert gjennom midler fra en lokal stiftelse. Kalnes videregående skole 

har også vært en viktig samarbeidspartner, både med en landskapsarkitekt som har designet 

hagen, og en elev som har hatt deler av jobben som sin svenneprøve. Prosjektet fortsetter, 

klubben hadde dugnad senest sist helg. 

Jeløy Rotaryklubb, planlegger Summer Camp for 12 europiske ungdommer. Camp'en skal 

avholdes i løpet av sommeren 2011. Ellers jobber klubben med det tradisjonsrike julehefte, 

som har en bildekavalkade over året som har gått. Heftet selges til bedrifter og private, over-



skuddet går til et veldedig formål i Moss. 

Moss Rotaryklubb, hadde i fjor en meget vellykket skidag for asylanter ved Solvang. Vi er nå 

i ferd med å planlegge en ny dag med aktiviteter for asylantene. 

 

Jørn Roald Wille 

president Moss Rotaryklubb 

 

 

Klimagruppen, bestående av 8 rotaryklubber på Nedre Romerike, er fortsatt aktive og 

samarbeidsvillige i det nye rotaryåret 

Etter en vellykket klimakonferanse i fjor, og arbeidet med å gi barn og ungdom forståelsen av 

at klima og miljø er viktige faktorer i fremtiden, har klimagruppen av rotaryklubber på Nedre 

Romerike i gang i et nytt rotaryår.  

Klimakonferansen i fjor, som hadde fokus på energisparing og fornybar energi innen bygg og 

transport, videreføres med et seminar om energieffektive bomiljøer. Det billigste og mest ef-

fektive er å bygge passivhus. 40 % av energien i Norge går til næringsbygg og boliger. Her, 

som forrige gang, utfordres ledende kommunepolitikere, kommuneadministrasjon  til dialog  

med fagmiljøer om dette klimatiltaket. 

Arbeidet for å skaffe vanskeligstilte familier i Afghanistan strøm via solsellepaneler måtte i 

fjor termineres på grunn av den politiske situasjonen i landet. Prosjektet var et samarbeidet 

mellom en rotaryklubb i Kabul, Kirkens Nødhjelp og klubbene på Nedre Romerike. 

Prosjektet er nå overført til Rwanda. Her er også Kirkens Nødhjelp samt en lokal rotaryklubb 

i Kigali, samarbeidspartnere.  

”Grønt Flagg” er tildelt Åsenhagen skole 

Rektor Anne Soltveit, Skedsmokorset 

Rotaryklubb, taler til forventningsfulle elever. 

 

Arbeidet med barn og ungdom i klimapositiv ret-

ning er kommet et skritt videre. Siste rotaryår gikk 

med til planlegging og tilrettelegging Den 28. ok-

tober kunne rektor Anne Soltveit ved Åsenhagen 

barneskole i Skedsmo, og medlem av Skedsmo-

korset RK, på vegne av skolen ta imot Grønt 

Flagg. Dette ble gjort under en seremoni der 

Skedsmo kommunes ledelse var til stede sammen 

med lærere, skolebarn og foreldre. 

”Grønt flagg” er en internasjonal sertifiseringsordning som gis til skoler som har gjennomført 

et 6 måneders miljøprogram. Foruten Rotaryklubbene i området, støttes prosjektet også av 

Kunnskapsbyen Lillestrøm, Akershus Energi oa.  

Frogner barneskole og Bingsfoss ungdomskole i Sørum samt Fjellsrud ungdomskole i Løren-

skog vil sannsynlig også bli sertifisert i nær fremtid. 

Klimagruppen av rotaryklubber på Nedre Romerike føler at de har kommet så langt i arbeidet 

med klimarettede tiltak, at de kan bistå samarbeidende rotaryklubber i andre områder i distrik-

tet med å legge til rette et tilsvarende opplegg dersom det er ønskelig. 

For klimagruppen 

Jan Snare 

ass. guvernør område G 



 

Jubilanter i desember: 

Navn: Fødselsdag: Klubb: Fyller: 

 Veidal, Eivind 02/12/1940 Hobøl-Spydeberg 70 

 Wille, Jørn 03/12/1960 Moss 50 

 Fjeldsrud, Jonny H 04/12/1930 Lillestrøm 80 

 Skråning, Stein 05/12/1935 Ås 75 

 Thorsen, Carl Johan 09/12/1935 Moss 75 

 Egner, Leiv 11/12/1940 Aurskog-Høland 70 

 Julsen, Roar 14/12/1940 Fredrikstad 70 

 Heie, Arild 14/12/1940 Gamlebyen/Fredrikstad 70 

 Johansen, Tor W. 15/12/1950 Oppegård 60 

 Svendsen, Tom 21/12/1940 Fredrikstad 70 

 Glømmi, Øistein 22/12/1935 Nittedal 75 

 Kristiansen, Egil 25/12/1940 Nittedal 70 

 Eliassen, Arvid 26/12/1940 Kråkerøy 70 

 

Vi gratulerer! 

 
   

 

Frammøtestatistikk for oktober 2010: 

Rotary Medlemmer 30. juni Møte- Ant. Oppmøte 

Endring av 

antall 

klubb Totalt Kvinner prosent møter i år (%) medlemmer 

Askim 62 0 70,6 4 65,1 0 

Aurskog-Høland 24 1 68,3 4 54,8 -2 

Borge 44 0 62,8 4 57,8 -2 

Bundefjorden 20 8 68,0 4 64,0 -1 

Drøbak 40 7 67,4 3 65,7 -5 

Eidsvoll 58 7 63,4 4 58,5 0 

Eidsvoll Syd 24 1 76,1 4 64,2 -1 

Enebakk 26 4 63,0 4 58,6 -1 

Fredrikstad 61 11 62,5 4 61,1 -1 

Fredrikstad-Glemmen 28 5 52,0 4 52,0 1 

Fredriksten 33 4 42,4 4 40,6 0 

Gamlebyen/Fredrikstad 44 8 60,3 4 62,0 0 

Gardermoen 20 5 66,0 4 59,9 0 

Gjersjøen 26 12 63,9 4 64,7 1 

Halden 57 3 50,0 4 40,5 0 

Hobøl-Spydeberg 35 3 67,0 4 66,4 0 

Hvaler 22 5 55,9 4 57,3 -1 

Jeløy 50 13 62,8 4 62,2 -2 

Jessheim 48 5 69,1 4 63,1 0 

Kløfta 50 4 78,5 4 72,4 1 

Kolbotn 50 8 60,7 4 73,2 0 

Kråkerøy 44 5 63,4 3 52,5 -1 

Langhus 27 3 59,9 4 57,1 -2 

Lillestrøm 45 5 63,6 4 50,4 -1 

Lørenskog 30 1 60,4 4 65,3 0 

Lørenskog Vest 30 5 59,9 4 68,1 -2 



Moss 56 15 46,0 4 48,3 -2 

Mysen 50 6 68,5 4 64,5 -2 

Nannestad 40 3 60,0 4 52,1 0 

Nesodden 25 5 49,0 4 49,2 0 

Nittedal 46 8 58,9 4 58,6 0 

Nordby 29 1 63,0 4 58,5 -1 

Onsøy 34 6 72,2 4 74,1 1 

Oppegård 56 9 79,3 4 79,2 -1 

Rakkestad 51 12 61,5 4 53,7 0 

Rolvsøy 32 2 69,5 4 60,1 0 

Rygge 40 2 57,4 4 54,5 -1 

Råde 35 6 50,8 4 49,6 -1 

Sagdalen 27 2 76,3 4 61,5 -1 

Sarpsborg 43 8 66,5 4 52,8 -1 

Skedsmo Nord 29 5 0,0 0 54,8 0 

Skedsmokorset 37 5 56,0 4 55,7 0 

Ski 44 6 65,5 4 52,6 -2 

Skjeberg 37 0 73,4 4 75,0 0 

Strømmen 28 4 39,0 4 46,0 0 

Sørumsand 36 7 61,0 4 56,5 2 

Trøgstad 36 2 73,2 4 62,2 0 

Tune 50 1 0,0 0 46,7 0 

Vestby 45 2 69,0 4 63,3 0 

Våler Østfold 21 0 73,0 4 54,4 0 

Ørje-Töcksfors 24 1 0,0 0 54,0 0 

Årnes 50 9 67,5 4 67,8 0 

Ås 48 7 76,0 4 64,3 4 

       

Totalt 2047 267 63,4 198 59,4 -24 

 

Distriktssekretæren ber presidentene minne klubbsekretærene om at oppdatering av 

frammøtestatistikken skal være gjort innen 5. i påfølgende måned.  
 

 

 

Redaksjonen avsluttet 17. november 2010. 

 

Per Kongsnes  


