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Internasjonale samfunnsprosjek-
ter! 
Til alle klubber med penger, men 
ikke prosjekter! 

Distriktet mottar svært ofte henven-
delser fra distrikter og klubber i and-
re deler av verden med ønske om 
finansiell støtte til prosjekter under 
etablering! I den senere tid blant 
annet fra Brasil, India og Ghana! 
Prosjektene varierer i omfang, både i 
innhold og økonomisk størrelse.  
Alle prosjektene ligger 
imidlertid godt innenfor Rotary’s 
kjerneområder for humanitær inn-
sats.  Prosjektene forutsetter Mat-
ching Grants, og i mange tilfeller 
bruk av D-2260’s District Designa-
ted Funds (DDF Midler).  
Klubber som er interesserte i å være 
med på slike prosjekter, bes henven-
de seg til distriktets ansvarlige for  
Samfunnsprosjekter, Svein Ivar 
Hansen, Halden RK, tlf 473 18 533, 
e-post: sv-ivah@online.no  
Han kan bistå med innsyn i de en-
kelte prosjekter og sammen med 
distriktets ansvarlige for Rotary 
Foundation kunne bistå med råd om 
mulig finansiering. 

DGEs orientering: 
Årets håndbok, med nytti-
ge og viktige opplysninger 
for klubbarbeidet, vil bli 
delt ut på årets PETS den 
25.ds. Her finnes bl.a. en 
oversikt over små og store 
begivenheter i det kom-
mende året. Men jeg vil 
allerede nå spesielt rette 
oppmerksomheten mot det 
viktigste arrangementet på 
distriktsplan: Distrikts-
konferansen som vil finne 
sted på Thon Hotell, Gar-
dermoen den 17. og 18. 
september. 
 
 
RIs fokus i april: 
Magazine Month 
 
Frister for klubbene i 
april: 
Forslag på 
kandidat til 
studiet ved 
Rotary 
Centers for 
International 
Studies 
Registrere 
frammøte for 
mars 
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5. 

Vekslingskurs NOK – 
USD i mars: 
1 USD = NOK 5,84 
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Guvernørens leder: 
Som det fremkommer på bl a Rotary Internationals og distriktets hjemmesider, har både med-
lemmer, klubber, distrikter og The Rotary Foundation etablert egne fond til støtte for de som 
har blitt rammet av de ufattelige naturkatastrofene i den siste tiden. De siste ukers og dagers 
naturkatastrofer og følgekonsekvenser i bl a New Zealand og Japan får meg til tenke på at 
naturen kan være ubarmhjertig, og at enkeltmennesket i slike situasjoner blir veldig lite. Like-
ledes slår det meg at vi skal være glade for at vi ikke vet hva morgendagen vil bringe. Med 
fare for å gjenta meg selv, må jeg innrømme at jeg gjør meg noen tanker om at vi som bor i 
Norge er særdeles privilegerte. 
Likeledes gjør den massive pressedekningen og sanntidsrapportene fra f eks New Zealand og 
Japan, at jeg ofte tenker på hvilken ”makt” massemedia tilsynelatende har mht å sette ”agen-
daen”. Det er skremmende mange i verden som opplever stor barnedødelighet som følge av 
kurerbare sykdommer eller mangel på rent drikkevann, som lever i konfliktfylte områder osv, 
men som media ikke omtaler – eller som ”drukner” i annen omtale. Vi skal derfor være stolte 
av at vi i vårt distrikt har en rekke medlemmer og klubber som er engasjerte og involvert i 
prosjekter som gir mange mennesker rundt om i verden muligheten til et bedre liv – uten at 
deres innsats nødvendigvis får de store overskriftene. Rotarys styrke og unikhet er jo nettopp 
det at noen bidrar litt, noen mer – og at vi ved en relativt moderat innsats fra hver enkelt får til 
svært mye, både lokalt og internasjonalt, ved bruk av våre nettverk. 
Måneden mars har fått sitt navn fra den romerske krigsguden ved samme navn. I følge sagne-
ne var guden Mars også jordbruksguden, knyttet til grøderikdom og fruktbarhet, mens måne-
den i de gamle norske kalendere fikk sitt navn etter torden- og værguden Tor. Mars er – statis-
tisk sett – den mest nedbørsfattige måneden i året samt måneden hvor vi (forhåpentligvis) 
virkelig merker at dagene blir lengre og lysere og vi ser de første vårtegn – derfor ble måne-
den tidligere også kalt ”vårmåneden” i våre trakter.  
Når ”solen snur” igjen, vil vi være helt på slutten av dette rotaryåret. For klubbene vil somme-
ren markere en ny runde med nye ledere i organisasjonen – ledere som nå er i full gang med 
forberedelsene for ”sine” år. 
Årets RI-president Ray Klinginsmith har som kjent opp-/utfordret oss til å gjøre våre klubber 
”Bigger, Better & Bolder”, eller ”Større, Bedre og Dristigere”. Tre korte, enkle ord, men like-
vel en stor utfordring!  
Jeg har i mine klubbesøk oppfordret dere alle til å tenke over hvem vi er, og hva vi er, og 
gjennom dét; hva som gjør oss unike. Rotarys kjerneverdier er vennskap, integritet, mangfold, 
service og ledelse. For meg er det kjerneverdien integritet som gjør Rotary ”unik” som orga-
nisasjon. Vi har høye etiske og faglige standarder i alt vi tenker, sier og gjør, og ikke minst: vi 
holder fast på vår integritet i en tid hvor våre verdier stadig blir utfordret. 
Årets RYLA gikk som kjent av stabelen 10. – 13. mars, med mottoet ”Fremtidens inkluderen-
de leder”.  Det var et tettpakket og omfattende program fra tidlig morgen til sen kveld for de 
65 deltakerne, noe jeg regner med at dere får utførlig informasjon om når deltakerne ventelig 
inviteres til sine respektive ”sponsorklubber” for å fortelle om sine opplevelser og erfaringer. 
Ta gjerne en kikk på tekst og bilder som er lagt ut på distriktets hjemmesider. En utførlig rap-
port vil senere bli utarbeidet og sendt alle klubbene. Jeg hadde gleden av å være til stede fra 
fredag til søndag, og vil gjerne få takke komitémedlemmene fra Fredriksten Rk, Halden Rk, 
Rakkestad Rk og Skjeberg Rk for en kjempejobb – vel blåst! Når jeg ser hvor mange lokal-
aviser som var til stede og/eller har omtalt RYLA, tror jeg faktisk at vi gjennom omtalene av 
årets arrangement har lyktes med å få frem noe av hva Rotary gjør, og derigjennom en forbed-
ring av vårt omdømme. 
 



Månedens quiz. 
Quiz’en i Guvernørens Månedsbrev nr. 8 ble vunnet av Bjørn Dufseth, Oppegård Rk – gra-
tulerer! Premien er underveis i posten.  
Denne gangen er spørsmålene som følger: 

1. Hvor og når avholdes neste Distriktskonferanse? 
2. Hvem er distriktets ansvarlige for Samfunnsprosjekter? 
3. Hvor mange Rotary-klubber deltar i samarbeidsprosjektet ”Klimagruppen Nedre Ro-

merike”? 
4. Hvor mange ganger har ”Akedag i Rådhusparken i Lørenskog ” blitt arrangert? 
5. Hva står forkortelsen PHF for? 

Send inn svarene (som du vil finne i dette månedsbrevet), enten pr e-post til 
lmjerskaug@mil.no , eller pr post til Lena J. Mjerskaug, 1914 Ytre Enebakk innen 10. april, 
så er du med i trekningen om månedens premie. 
 
 
Aktuelle møter 
Intercitymøte tirsdag 29.3. kl 19.00 i auditoriet på Høyskolen i Akershus. 
FNs tidl. spesialutsending til Afghanistan, Kai Eide, forteller om sine erfaringer fra landet 
under tittelen Høyt spill om Afghanistan. 
 
Akedag i Rådhusparken, Lørenskog 
Lørenskog Rotaryklubb, Lørenskog Vest Rotaryklubb og 
Lørenskog Inner Wheel arrangerte søndag 13. februar ”Ake-
dag i Rådhusparken” for andre året på rad. Som i fjor stilte 
også medlemmer fra NeRo Rotaractkubb opp og bisto som 
bakkemannskap. 

Akedagen er et familiearrangement med uformell ake-
konkurranse for ”barn i alle aldre”.   
I “varmestua”, som for anledningen var en vedfyrt lavvo, var det anledning til å høre eventyr 
og varme opp kalde hender og føtter.  Lavvoen var full av barn som lyttet til de ivrige even-
tyrfortellerne fra Lørenskog Inner Wheel. Arrangementet ble gjennomført med stort fokus på 
sikkerhet; sikre aketraseer og gangstier utenfor aketraseene, og vakter i start og målområde 
som hadde blikket på hver eneste aker som satte utfor.  
Overskuddet fra loddsalget samt inntektene fra salgsbodene går i sin helhet til det internasjo-
nale prosjektet ”Rent vann til Bolivia” - bygging av drikkevannskilder i landsbyene til Ayma-
raindianerne på Altiplanosletta i Bolivia. Vannprosjektet har en historie som går tilbake til 
1994 hvor Lørenskog Rotaryklubb startet med auksjoner for å finansiere drikkevannsbrønner i 
samarbeid med Misjonsalliansen og Norad.  Siden 1994 har Rotary bidratt til at over 15.000 
mennesker og enda flere husdyr har fått tilgang til rent drikkevann.  Dette har bidratt til at 
barnedødeligheten i området er dramatisk redusert. 
I tillegg til at arrangementet fikk hjelp og støtte fra eksterne sponsorer som Posten Norge, 
Trygg Trafikk, Ica Norge, Lørenskog Feriesenter, Speidergruppa i Lørenskog Frikirke og Lø-
renskog Kommune, mottok vi også økonomisk støtte fra distriktets tiltaksfond. Distriktsgu-
vernør Lena Mjerskaug var å se blant publikum store deler av dagen og ga arrangørklubbene 
ros for et flott arrangement. 
Informasjonen om arrangementet levert av Kjell E. Sandberg, Lørenskog Rotaryklubb. 
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Femti kommuneledere, politikere, ordførere fra seks kommuner og fageksperter møttes på halv-
dagsseminaret om energieffektive bygg som Klimagruppen Nedre Romerike arrangerte 17. feb-
ruar. Seminaret ble en stor suksess. Under paneldebatten berømmet ordførerne Rotary for å ta 
samfunnsansvar og hjelpe til med å formidle verdifull kunnskap om et så dagsaktuelt felt som 
utbygging av kommunene er. Kunnskapen de fikk vil bli brukt i det videre arbeid med kommu-
nenes klimaplaner. 
Seminaret fikk også stor omtale i Romerikes Blad, Norges tredjes største avis. Hele førstesiden 
og to sider inne i bladet dekket seminaret med påfølgende leserinnlegg og blogger. 
Det planlegges store utbygninger på Nedre Romerike, og krav om energibesparende bygg står 
sentralt i vurderingene. På seminaret fikk ordførere og beslutningstakere i Fet, Lørenskog, Nit-
tedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum siste utvikling og erfaring innen teknologi, økonomi og 
kommende byggeforskrifter. Mange ble forbauset over hvor god økonomi det var i å bygge pas-
sivhus. Foruten kunnskapsformidling var hensikten å få kommunene til å samarbeide om tverr-
faglige utviklingsmiljøer og kompetansesentra i regionen. Det kom opp forslag til konkrete pro-
sjekter og til et koordinerende organ. Dette vil bli fulgt opp. 
 

Klimagruppen Nedre Romerike 
Klimagruppen er et samarbeidsprosjekt mellom åtte rotaryklubber på Nedre Romerike. Den 
ledes av assisterende guvernør Jan Snare med Henry Kjell Johansen fra Skedsmokorset Rota-
ry Klubb som prosjektleder. De andre deltagerne klubber er: Lillestrøm, Lørenskog, Løren-
skog Vest, Nittedal, Skedsmo Nord, Strømmen og Sørumsand RK-er. 
Klimagruppen utvikler prosjekter og aktiviteter lokalt og internasjonalt. Eksempler: 

Hjelper kommunenes skoler med å organisere klimarettede fagkurs og elevprosjekter 
som kvalifiserer til ”Grønt Flagg”-sertifisering,  
Organiserer fagkonferanser innen energisparing og fornybar energi for lokalsamfunnet 
og kommunene på Nedre Romerike.  
Finansierer og organiserer i samarbeid med hjelpeorganisasjoner installasjon av solcel-
lepaneler i en landsby i Rwanda.  

For mer info og brosjyre kontakt: Henry Kjell Johansen hekjell@online.no. 
 
 
Kirkekonsert til inntekt for PolioPlus 
Den 5. februar hadde vi i Rygge Rotary en kirkekonsert med Terje Norum og Bjørnar Spyde-
vold. Rygge Rotary inviterte naboklubber, venner og kjente. Det var oppunder 200 besøkende 
(nesten full kirke). 

Et energieffektivt og bærekraftig 
bygd miljø på Nedre Romerike 
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Tilbakemeldingene etter konserten har vært strålende, Bjørnar Spydevold har en utrolig 
stemme som han vet å "trøkke" til med. 
Overskuddet fra konserten vil gå til PolioPlus. 
 

Fortjent heder til to rotarianere i Lørenskog Rk  
24. februar utnevnte Lørenskog Rk klubbmedlemmene 
Bent Andersen og Kjell Erik Sandberg til Paul Harris 
Fellows (PHF), for deres mangeårige og store enga-
sjement for Rotary. De innehar begge stor kunnskap 
om Rotary, noe som er til god nytte for klubbens med-
lemmer. Likeledes er de inkluderende overfor nye 
medlemmer samt at de er svært engasjerte i klubbens 
aktiviteter både lokalt og internasjonalt.  
Foto: Tom Ellefsen 

Kjell Erik Sandberg (til venstre på bildet) har vært medlem i klubben siden 1981, og var 
klubbpresident i 1993-94. Han har i mange år vært en drivkraft i klubbens ulike prosjekter. 
Kjell Erik er videre en initiativtaker til ”andre aktiviteter” i klubben, samt at han i alle år har 
vært en aktiv bidragsyter ifm GSE-besøk. 
Bent Andersen (i midten) har vært medlem i klubben siden 1993, og var klubbpresident i 
1998-99. Bent har vært en sentral støttespiller i klubben i mange år, og en viktig bidragsyter i 
klubbens rekrutteringsarbeid. I Rotary-året 2001-02 var han distriktssekretær. Bent har i alle 
år vært en aktiv deltaker i klubben, og også innehatt rollen som mentor.  
Distriktsguvernør Lena J. Mjerskaug var hjertelig til stede under møtet, og foresto sammen 
med klubbpresident Karen Marie Ellefsen den formelle overrekkelsen av PHF-nålene og serti-
fikatene. Som det fremkommer av mottakernes antrekk, spesielt Bents, hadde komiteen klart å 
holde utnevnelsen hemmelig for mottakerne. Men – som Bent bl a sa i sin takketale, ville hans 
datter bli glad for å se bildene, da det var hun som hadde gitt ham sportsskjorten til jul… 
 
Jubilanter i april: 
Navn: Fødselsdato: Klubb: Fyller: 

 Karlsen, Arne Kr. 02/04/1936 Strømmen 75 

 Husby, Asle Severin 06/04/1941 Borge 70 

 Nilsen, Nils Thore 06/04/1941 Hvaler 70 

 Solli, Petter Otto 09/04/1961 Enebakk 50 

 Wisløff, Erik 10/04/1961 Lillestrøm 50 

 Lerheim, Asbjørn 10/04/1931 Nordby 80 

 Risa, Arnold 13/04/1951 Oppegård 60 

 Kvist, Robert 15/04/1931 Ski 80 

 Kvakkestad, Per Johannes 15/04/1936 Mysen 75 

 Vaksdal, Terje 16/04/1936 Halden 75 

 Bjørnsen, Lise 17/04/1961 Eidsvoll 50 

 Fredriksen, Christina 17/04/1951 Fredrikstad 60 

 Olaussen, Bjørn 21/04/1941 Sagdalen 70 

 Hagen, Knut Røst 22/04/1921 Sørumsand 90 



 Holm, Jon Erik 25/04/1961 Borge 50 

 Dahl, Aage 28/04/1936 Nesodden 75 

 Idland, Tor 28/04/1951 Askim 60 

 Moe, Lars 30/04/1951 Lørenskog 60 

 
Vi gratulerer! 
 

   
 

 
Frammøtestatistikk for februar 2011: 
 

Rotaryklubb 

Totalt med-
lemmer pr. 

10.3.11 
Antall 

kvinner 
Møte- 

prosent 
Ant. 

møter 
Oppmøte 
i år (%) 

Endring  
medlems-
tall siden 
30.6.10 

Askim 62 0 68,5 4 67,1 0 
Aurskog-Høland 23 2 70,0 4 65,5 -1 
Borge 43 0 64,2 4 62,6 -1 
Bundefjorden 20 7 65,0 3 64,0 0 
Drøbak 31 6 69,4 4 64,4 -9 
Eidsvoll 59 7 52,2 4 59,8 1 
Eidsvoll Syd 23 1 66,2 4 65,5 -1 
Enebakk 24 4 64,6 4 62,5 -2 
Fredrikstad 60 12 64,8 4 62,6 -1 
Fredrikstad-Glemmen 26 3 42,0 4 45,7 -2 
Fredriksten 33 4 50,0 4 46,4 0 
Gamlebyen/-
Fredrikstad 42 8 51,9 4 63,5 -2 
Gardermoen 19 4 53,0 4 63,9 -1 
Gjersjøen 27 13 72,2 4 65,0 1 
Halden 57 3 57,6 4 47,2 0 
Hobøl-Spydeberg 36 3 70,0 4 71,7 1 
Hvaler 19 5 65,8 4 61,3 -3 
Jeløy 47 14 65,6 4 64,8 -3 
Jessheim 47 5 73,4 4 66,2 -1 
Kløfta 50 4 69,5 4 73,1 0 
Kolbotn 50 6 65,6 3 70,7 0 
Kråkerøy 44 5 58,4 4 55,7 0 
Langhus 23 2 64,8 4 61,7 -4 
Lillestrøm 44 3 53,7 4 54,1 -1 
Lørenskog 30 1 72,8 4 71,6 0 
Lørenskog Vest 26 4 63,5 4 65,9 -4 
Moss 55 14 47,3 4 48,0 -1 
Mysen 47 6 68,0 4 68,3 -3 
Nannestad 40 3 68,0 4 55,9 0 
Nesodden 25 5 51,0 3 51,6 0 
Nittedal 46 8 68,5 4 65,0 0 
Nordby 27 1 69,0 4 63,1 -2 
Onsøy 35 6 67,2 4 70,5 1 
Oppegård 55 9 63,1 4 75,1 -1 
Rakkestad 51 12 59,7 4 57,8 0 
Rolvsøy 31 2 57,2 4 62,6 -1 



Rygge 39 2 59,9 2 57,4 -1 
Råde 32 6 55,1 4 53,5 -3 
Sagdalen 26 2 78,0 4 68,5 -1 
Sarpsborg 42 8 66,1 4 57,7 -1 
Skedsmo Nord 29 5 60,5 3 57,0 0 
Skedsmokorset 37 6 69,6 4 62,5 0 
Ski 43 6 49,4 4 52,6 -1 
Skjeberg 39 0 74,1 4 77,2 2 
Strømmen 29 4 54,6 4 56,3 1 
Sørumsand 37 7 62,4 4 60,9 1 
Trøgstad 36 2 60,6 4 62,3 0 
Tune 48 1 48,6 4 49,4 -2 
Vestby 45 2 62,4 4 67,4 0 
Våler Østfold 21 0 58,0 4 56,7 0 
Ørje-Töcksfors 24 1 62,5 4 59,4 0 
Årnes 49 9 65,8 4 68,9 -1 
Ås 54 14 70,0 4 68,0 6 

Totalt 2007 267 62,2 206 61,7 -40 
 

 
 
Redaksjonen avsluttet 17. mars. 2011  
 
 
Per Kongsnes  
distriktssekretær/redaktør månedsbrevet 
 
 


