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Månedens ettertanke:
 
Vaktskifte
Så har Rotaryhjulet gått nok en tørn,
på sin endeløse ferd
Det sprudler enn av liv i den gamle 
ørn: 
En arme foruten sverd!
Nå mannskap skal skiftes og poster 
skal bekles
for et nytt og spennende år.
Som skal sørge for at vårt budskap 
skal høres og sees
når vi gjennom vår hverdag går.
Vi takker hjerteligst alle i det avgåtte 
skift 
som til nye oppgaver går!
De sørget har for den daglige drift,
under vekslende forhold og kår.
En genistrek han laget Pul Harris den 
gang 
da han skapte Rotarys system
Funksjonstiden pr
lang, 
sørger for at vi beveger oss frem.
Derfor ivrige rotarianere står klar til 
dyst, 
for å holde hjulet i gang.
Slik er det i verden, og langs vår 
lange kyst;
sikrer vårt motts gjenlyd og klang.
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Guvernørens  

Månedsbrev   
Guvernør 2011-12: Steinar Wøllo,  

Kløfta Rotaryklubb 
Nr. 1, juli 2011 

 
Til distribusjon til medlemmene 

Av miljøhensyn:
Vurder om du trenger å 
skrive dette ut! 

Månedens ettertanke: 

Vaktskifte 
ar Rotaryhjulet gått nok en tørn, 

på sin endeløse ferd 
Det sprudler enn av liv i den gamle 

En arme foruten sverd! 
Nå mannskap skal skiftes og poster 
skal bekles 
for et nytt og spennende år. 
Som skal sørge for at vårt budskap 
skal høres og sees 

gjennom vår hverdag går. 
Vi takker hjerteligst alle i det avgåtte 

som til nye oppgaver går! 
De sørget har for den daglige drift, 
under vekslende forhold og kår. 
En genistrek han laget Pul Harris den 

da han skapte Rotarys system 
Funksjonstiden pr post ble passende 

sørger for at vi beveger oss frem. 
Derfor ivrige rotarianere står klar til 

for å holde hjulet i gang. 
Slik er det i verden, og langs vår 
lange kyst; 
sikrer vårt motts gjenlyd og klang. 

Steinar 

Guvernørens planlagte 
klubbesøk i xx: 

Aurskog-Høland 
Trøgstad 
Gjersjøen 
Askim 
Nannestad 
Skedsmokorset 
Drøbak 
Kolbotn 
Kråkerøy 
Jeløy 
Onsøy 

 

RIs fokus i xx: 
Membership and Extension 
Month 
Frister for klubbene i 
august: 
Registrere frammø-
te for juli 
Påmelding til Dist-
riktskonferansen 
Påmelding til se-
minarene 

Vekslingskurs NOK 
USD i juli: 
 
1 USD = NOK 5,40

 

Av miljøhensyn: 
Vurder om du trenger å 

Guvernørens planlagte 
 

9.8. 
11.8. 
15.8. 
16.8. 
17.8. 
22.8. 
24.8. 
25.8. 
29.8. 
30.8. 
31.8. 

 

 
Membership and Extension 

Frister for klubbene i 

 
5. 

 
15. 

 
15. 

Vekslingskurs NOK – 

5,40 
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Guvernørens leder: 
Mens de fleste i Norge starter på en velfortjent ferie, tar vi rotarianere fatt på et nytt Rotaryår. 
Til forskjell fra de fleste andre har vi et avvikende år, men det er ikke bare dette som gjør oss 
ulik andre organisasjoner. Selve rotasjonsprinsippet som gjør at vi skifter mannskap praktisk 
talt på alle poster, er et annet av våre særtrekk. Dette gjør at ingen gror fast i en og samme 
posisjon, men får etter hvert være med i alle komiteer og utvalg som finnes. Gjennom dette 
skaffer hver rotarianer seg kunnskap og kjennskap til alle de aktiviteter vi holder på med, og 
det er med på å berike og utvikle hvert enkelt medlem. Men det unike stopper ikke der, vi er 
den eneste yrkesorganisasjon som representerer alt av næringsliv, frie yrker og offentlig virk-
somhet så å si verden over. Den er langt fra ensartet, den varierer i svært stor grad fra sted til 
sted, men vi samler oss under de samme etiske normer og i arbeidet for respekt, forståelse, 
samhold og fred i verden.  
Den enkelte klubb representerer den største yrkesmessige kunnskaps- og erfaringsbank som 
finnes i og med at det er et speilbilde av det lokale næringslivet der klubben befinner seg. 
Hver klubb er en kilde som ethvert medlem kan gjøre seg bruk av i den utstrekning en selv 
ønsker og formår. Og gjennom de aktiviteter og prosjekter som utføres i klubbene, kan hvert 
medlem få være med på en praktisk egenutvikling til glede for seg selv og andre. 
Noen vil kanskje hevde at dette ikke stemmer med det bilde de har av Rotary. De vil peke på 
at vi først og fremst er en humanitær organisasjon. De har selvsagt rett, men vi er en organisa-
sjon der vårt medlemskap baserer seg på at vi representer et yrke. Det var slik det startet, og 
det er slik det fortsatt er. Etter hvert har den humanitære delen vokst fram og blitt en vesentlig 
del av vår virksomhet, men det har ikke endret på det at vi er en yrkesorganisasjon der en opp-
rinnelig ønsket å påvirke samfunnet gjennom sin daglige utøvelse av sitt yrke. Også i dag bør 
dette være en viktig og vesentlig rettesnor for enhver rotarianer, selv om vi gjennomfører utal-
lige prosjekter både på lokalt og internasjonalt plan for å være med på å lage en bedre verden. 
Og vi er en organisasjon som har utført og utfører en rekke store og små prosjekter som har 
hatt og har stor betydning for en lang rekke mennesker verden over. Dette er ting vi har grunn 
til å glede oss over og være stolte av. Vi kan måle oss med en hvilken som helst annen huma-
nitær organisasjon i så måte. Men det ekstra som vår oppbygning og egenart gir hvert enkelt 
medlem, er vi alene om. Dette er et moment som det er viktig å legge vekt på i vårt arbeid 
med å rekruttere nye medlemmer. 
Ha fokus på vår egenart og det som er unikt for vår organisasjon. 
Så er det altså slik at på så godt som på alle poster rundt omkring er det kommet personer som 
har fått nye hatter på og skal ta fatt på nye oppgaver med nytt og friskt mot. Da føler jeg det er 
på sin plass å behørig takke de som forlater sine plasser for vel utført jobb og samtidig ønske 
lykke til med gamle og nye prosjekter på en ny post! 
 
Guvernørskifte i Rotarys Distrikt 2260 

Mandag den 27. juni 2011 overtok Steinar Wøllo guvernørkjedet 
etter Lena Mjerskaug fra Enebakk Rotaryklubb. Wøllo er fra Gjerd-
rum og tilhører Kløfta Rotaryklubb. 
Overtakelsen fant sted på Herredshuset i Jessheim med deltagelse fra 
distriktets tillitsvalgte og medlemmer fra de to klubbene Kløfta og 
Enebakk. Mange hadde også tatt med sine ledsagere, og totalt var 
det et 80-talls feststemte personer til stede. 
Det formelle møtet ble avviklet innenfor rammen av et ordinært 
medlemsmøte i Kløfta Rotaryklubb, dvs på 1 time. Gro Holt startet 
med et 3 minutters innlegg om digital mobbing. Deretter tok avtrop-



pende distriktsguvernør, Lena Mjerskaug, for seg året som har gått og oppsummerte erfaring-
er og resultater som var oppnådd, før hun høytidlig overrakte guvernørkjedet til Steinar Wøl-
lo. Han takket Lena for hennes svært gode innsats og lovet å føre stafettpinnen videre. Lena 
fikk også gave og blomster fra assisterende guvernører og fra Inner Wheels distriktspresident. 

 
Det ble også delt ut to stk Paul Harris 
Fellow-utmerkelser på møtet. Den 
ene gikk til avtroppende DG Lena 
Mjerskaug, og den andre gikk til 
Knut Holen fra Kløfta Rotaryklubb 
for hans store engasjement og innsats 
mot narkotika i Norge.  
 
 

På møtet var det også skifte av president i Kløfta Rotary-
klubb. Under kyndig ledelse av klubbens seremonimester, 
Einar Bergum, takket avgående president Lars Røhnebæk 
for seg og overrakte kjedet til påtroppende president, Harald 
Halvorsen, som skal lede klubben i det kommende året.  
Til slutt leste Jan Halvor Eriksen et dikt før man gikk over 
til den uformelle sammenkomsten med reker, noe godt i 
glasset, og jordbær og kaffe.  

Dermed er nok et innholdsrikt og vellykket rotaryår omme og vi ser fram til å starte opp rota-
ryhjulet igjen i august.  
 
(Bildene viser PDG Lena og DG Steinar etter kjedeoverrekelsen, Knut Holen som får PHF av 
Einar Bergum, Lena som får PHF av DG Steinar og til slutt fra venstre Lars Røhnebæk, Einar 
Bergum og Harald Halvorsen.) 
 
Skifte av president også i Drøbak Rk 
Drøbak Rotaryklubb foretok presidentskifte mandag 27. 
juni. Avtroppende president, Stein Nørve, overleverte pre-
sidentkjedet til Harald Sæther.  

 
 
 
 
Samme kveld ble utmerkelsen 
Paul Harris Fellow tildelt Per 
Oskar Jabosen og Paul-Bjarne 
Hansen for utmerket arbeid. 
Per Oskar Jakobsen var forhindret fra å møte. 
 

 
 
 
 
 



Jubilanter i august: 

Medlemsnavn Fødselsdato Klubb År 

Kvarme, Leif 02/08/1936 Ås 75 

Borger, Arne 02/08/1931 Askim 80 

Støverud, Agnar 03/08/1941 Nordby 70 

Lien, John 03/08/1931 Gamlebyen/Fredrikstad 80 

Trondsen, Adolf Johan 04/08/1936 Nittedal 75 

Danielsen, Hans 08/08/1941 Hvaler 70 

Bråthen, Aaste Føllesdal 09/08/1961 Nittedal 50 

Marthinsen, Kai 10/08/1951 Onsøy 60 

Servan, Arne 10/08/1931 Mysen 80 

Lunde, Knut 11/08/1941 Nittedal 70 

Henriksen, Åge 16/08/1931 Nittedal 80 

Halvorsen, Tom 16/08/1951 Lørenskog 60 

Hartvig Nielsen, Finn 17/08/1951 Fredrikstad 60 

Amundsen, Anne-Lise 19/08/1951 Skedsmo Nord 60 

Skaflestad, Tor Jersin 20/08/1941 Vestby 70 

Brandstorp, Kai 24/08/1951 Skjeberg 60 

Østby, Magne 27/08/1961 Trøgstad 50 

Johnson, Jon Geir 28/08/1936 Nannestad 75 

Vi gratulerer!    
 

 
Frammøtestatistikk for juni 2011: 

Rotaryklubb Totalt 
medlemer 
pr. 30.6.11 

Antall 
kvinner 

Frammte- 
prosent 

Ant. 
møter 

Oppmøte 
i år (%) 

Endring 
av antall 
medlem-

mer siden 
30.6.10 

Askim 61 0 56,3 4 65,2 -1 
Aurskog-Høland 23 2 70,2 4 66,3 -1 
Borge 42 0 53,8 4 62,2 -2 
Bundefjorden 20 7 91,0 4 68,5 0 
Drøbak 29 5 51,6 3 63,0 -11 
Eidsvoll 58 7 61,0 3 57,3 0 
Eidsvoll Syd 23 0 67,9 5 66,0 -1 
Enebakk 26 6 56,0 3 63,4 0 
Fredrikstad 60 12 56,4 4 61,1 -1 
Fredrikstad-
Glemmen 23 2 0,0 0 45,0 -5 
Fredriksten 34 4 42,1 5 46,6 1 



Gamleby-
en/Fredrikstad 43 8 51,0 5 62,1 -1 
Gardermoen 19 4 89,0 4 66,0 -1 
Gjersjøen 27 13 0,0 0 64,8 1 
Halden 56 3 56,3 3 49,8 -1 
Hobøl-Spydeberg 35 2 65,7 5 68,8 0 
Hvaler 19 5 70,0 4 65,7 -3 
Jeløy 47 14 58,5 4 60,9 -3 
Jessheim 50 7 71,4 4 66,7 2 
Kløfta 50 4 66,1 3 71,4 0 
Kolbotn 51 6 57,0 3 67,1 1 
Kråkerøy 46 4 63,5 3 56,4 2 
Langhus 20 2 73,3 3 62,9 -7 
Lillestrøm 44 4 58,1 3 57,2 -1 
Lørenskog 30 2 62,0 4 73,6 0 
Lørenskog Vest 26 4 47,5 3 61,7 -4 
Moss 51 13 41,4 2 44,8 -5 
Mysen 46 6 64,0 5 67,0 -4 
Nannestad 39 3 44,0 5 55,2 -1 
Nesodden 25 5 0,0 0 50,4 0 
Nittedal 46 8 60,3 4 65,8 0 
Nordby 27 1 50,0 3 62,0 -2 
Onsøy 34 6 57,4 5 70,1 0 
Oppegård 55 9 81,3 4 75,2 -1 
Rakkestad 55 14 58,0 4 58,8 4 
Rolvsøy 32 2 62,4 3 63,4 0 
Rygge 38 2 49,6 4 56,2 -2 
Råde 30 6 52,9 3 52,1 -5 
Sagdalen 25 1 79,2 4 71,0 -2 
Sarpsborg 44 9 63,7 3 58,5 1 
Skedsmo Nord 26 4 58,3 4 58,2 -3 
Skedsmokorset 38 6 51,0 3 62,7 1 
Ski 45 6 52,3 3 51,4 1 
Skjeberg 40 0 65,6 5 75,8 3 
Strømmen 28 4 59,4 3 59,2 0 
Sørumsand 32 4 60,3 2 60,8 -4 
Trøgstad 35 1 62,0 3 61,8 -1 
Tune 47 2 0,0 0 51,5 -3 
Vestby 43 2 69,8 3 66,2 -2 
Våler Østfold 21 0 64,0 4 58,2 0 
Ørje-Töcksfors 23 1 59,7 3 59,4 -1 
Årnes 48 8 56,3 3 65,9 -2 
Ås 54 15 48,0 4 64,3 6 

Totalt 1989 265 60,5 179 62,3 -58 
 

Stengingen av medlemsnettet og overgang til ny form for registrering synes å ha skapt prob-
lemer for en del klubber. Flere enn vanlig har måttet få purring fra redaktøren, men når en del 
kubber likevel ikke har foretatt registrering, kan vel ferieavvikling være noe av årsaken. 
 
Redaksjonen avsluttet 20. juli 2011  
for Kjell Martin Holen 
redaktør månedsbrevet 
 
Per Kongsnes 
distriktssekretær 2011 – 2012  


