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Våre neste to DG’er: 

Jan Eddie Tinlund 

(2012–2013) 

 

Elsa Nysveen 

(2013–2014) 

 

Ettertanke 

 

Dei lange skuggars tid 

gjev rom til ettertanke. 

Til tida som er forbi, 

mitt sinn det no skal vanke. 

 

Var det rett det du fekk sagt og gjort - , 

det kvernar rundt i hugen. 

Rekneskap for smått og stort; 

var du traust og trugen? 

 

Du sanne må; du kom til kort 

medan skuggane blir lange. 

Ofte vende du deg bort, 

når du sku` åpne fanget. 

 

Var du feig, nekta gripe inn, 

når urett du fekk sjå? 

Tenkte du på baten din, 

istaden for å seie ifrå? 

 

Det som var det står der fast, 

kan ikkje endrast på. 

Tenk på det ved neste rast - , 

kva veg du då skal gå! 

 

 

 

                                    Steinar Wøllo  

 

 

Guvernørens planlagte 

klubbesøk i november: 

 

Skedsmo Nord 

Tune 

Lørenskog 

Lørenskog 

Vest 

Borge 

Eidsvoll Syd 

Gardermoen 

Nesodden 

Jessheim 

Hobøl- 

Spydeberg 

Drøbak 

Lillestrøm 

Fredriksten 

Eidsvoll    

 

 
 

 

01.11. 

02.11. 

03.11. 

 

07.11. 

08.11. 

09.11. 

10.11. 

14.11. 

15.11. 

 

16.11. 

21.11. 

22.11. 

23.11. 

28.11. 
 

RIs fokus i neste måned 

(november 2011): 

 

               RF 

  

Vekslingskurs i  

november måned 2011: 

  

1 USD = NOK 5,70 
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Guvernørens leder: 

 

Så er høsten over oss igjen, og på nytt må vi konstatere at sommeren gikk så alt for fort. I år var 

den dessuten både kald og våt, så vi føler vel at vi ikke har fått ladet batteriene tilstrekkelig for å 

være godt nok rustet til en ny overvintring. Men, uansett, jeg er svært glad for at vi har så markante 

årstider. Det er en viktig del av det rike mangfold som verden byr på og som gir livet variasjon og 

forandring til glede og inspirasjon for oss alle sammen. Høsten innbyr til at en skal, i pakt med 

naturen for øvrig, roe ned tempoet noen hakk, tilbringe mer tid i kosekroken hvor en kan vie mer 

av tiden til intellektuelle sysler og kanskje en smule ettertanke etter sommerens fysiske utskeielser, 

mens bladene faller og skyggene blir lengre.  

 

Men dette er slett ikke inntrykket jeg sitter igjen med etter de klubbesøkene jeg har hatt til nå. Det 

er et meget høyt aktivitetsnivå rundt omkring. Det er utrolig mange prosjekter og aktiviteter av 

ulike slag som blir gjennomført utover hele distriktet. Jeg er imponert og ikke så lite stolt over den 

iver og det store engasjement som jeg møter i alle klubbene. Jeg er spesielt glad for å kunne regist-

rere klubbenes evne til å finne fram til uløste oppgaver og behov i nærmiljøet som de tar fatt på 

med liv og lyst og setter i gang tiltak som merkes og blir lagt merke til i lokalmiljøet. Lokal-

samfunnet kan konstatere at det gjør en forskjell å ha Rotary i sitt nærmiljø! I dette månedsbrevet 

vil du finne noen få eksempler av de mange og gode aktiviteter som gjennomføres utover i hele 

distriktet. 

 

To store og viktige arrangement er også gjennomført i løpet av den siste måneden: Distriktskonfe-

ransen og Instituttmøtet for sone 15 og 16. Det må være lov til å si at det er en fjør i hatten til dist-

riktet og de som stod for det forrige Instituttmøtet som fant sted på samme sted så sent som i 2007. 

Det tyder på at de gjorde en utmerket jobb da de fikk dette oppdraget på nytt. Årets arrangement 

ble også gjennomført på prikkfri måte. 

 

RI presidentens representant, Carsten Dencker Nielsen fra Danmark, foretok en kort og grei, men 

fyldestgjørende oppsummering av Distriktskonferansen. Denne er tatt med i månedsbrevet. Skulle 

dette føre til at du vil ha ytterligere informasjon om hva som foregikk, kan du gå inn på våre nett-

sider og få et fyldig referat ført i pennen av vår meget skriveføre sekretær Per. 

 

Ellers er inneværende måneds tema Vocational Service, hvilket gir en naturlig mulighet til igjen å 

minne om at vi først og fremst er en yrkesorganisasjon, der vi er medlemmer i kraft av det yrket vi 

utøver. Og minne hverandre om at vi representerer vårt yrke innad i klubben, mens vi skal repre-

sentere Rotary utad i vårt yrke – til like med all annen aktivitet vi utfører i samfunnet. 

 

 

Gjerdrum 10.oktober,  

Steinar Wøllo 

 

 

 

  



 

Vi minner om følgende frister for klubbene i november måned 2011:  
 

01.11. Foreslå kandidater til ungdomsutvekslingen 2011-2012  

15.11. Sende inn områdevise forslag til guvernør for 2014-2015 

30.11. Registrere innkommende president, sekretær, kasserer og RF-ansvarlig for 2012-13 med 

           navn og epostadresse i RIs medlemsregister 

30.11. Registrere neste års styre i NORFOs medlemsregister 

30.11. Kontrollere at medlemsdata er korrekt og identisk både i RIs og NORFOs medlemsregister 

 

 

 

 

Jubilanter i november måned 2011 
 
 

Medlemsnavn Fødselsdato Klubb År 

Olafsen, Michael Holst 01/11/1921 
Råde Rotary-

klubb 
90 

Kjos, Ivar 02/11/1941 Nannestad 70 

Jørstad, Jon 04/11/1941 Halden 70 

Ernø, Ivar 06/11/1931 Jeløy 80 

Fledsberg, Einar 06/11/1941 Våler Østfold 70 

Sandholt, Kåre 08/11/1951 Gardermoen 60 

Fure, Øystein 09/11/1951 Lørenskog Vest 60 

Haga, Hans Carlo 11/11/1961 Rakkestad 50 

Sylliaas, Gunnar Arne 11/11/1941 Askim 70 

Mæland Bortelid, Marit 12/11/1941 Gjersjøen 70 

Hem, Jon-Henrik 13/11/1961 Borge 50 

Kvilesjø, Hans Albert 13/11/1941 
Hobøl-

Spydeberg 
70 

Graah, Terje 13/11/1941 Lørenskog Vest 70 

Skotgård, Reidar 18/11/1936 Nittedal 75 

Authen, Sverre Ivar 18/11/1936 Onsøy 75 

Børresen, Jan 20/11/1951 Nordby 60 

Olsen, Geir Meum 20/11/1961 Jeløy 50 

Helgesen, Petter 26/11/1961 Eidsvoll 50 

Landeide, Eugen 27/11/1936 Lillestrøm 75 

Schrader, Hans Vilhelm 28/11/1941 Nesodden 70 

 



 

 

Paul Harris Fellows til Kjell Arnbjørn Mysen og hans kone Sigrid Mysen 
Ble utdelt under guvernørbesøket den 21. september 

 

Kjell Arnbjørn har vært medlem i Mysen RK siden 1980. Han har vært ordfører i Eidsberg i flere 

perioder. Han markerete seg tidlig som leder av friluftsnemda, og ledet utarbeidelsen av Fjella-

planen. Kjell Arnbjørn har vært en habil idrettsman, med en 3.dje plass i NM i spyd. Han var også 

en god skøyteløper. Han har vært styreformann i Eidsberg Sparebank, hvor han har vært tillitsmann 

i 20 år. Han og kona Sigrid er kunstinteresserte, og de har donert flere skulpturer til Eidsberg 

kommune. Han har vært kjøpmann innen konfeksjon, og også drevet jord- og skogbruk.  Sigrid er 

utdannet lærer med bakgrunn bl.a. fra Musikkonservatoriet og Hamar lærerskole. Hun har tilleggs-

utdannelse innen skolekjøkken og engelsk. Hun har undervist på barne og ungdomstrinnet i Askim, 

Havnås, Mysen, Eidsberg, Trøgstad og Hærland.  

 

Foranledningen for PHF utnevnelsene er at de to i 2011 har opprettet "Sigrid og Kjell Arnbjørn 

Mysens Stiftelse" med en kapital på NOK 20,000,000.- (20 mill kroner). Avkastningen skal i 50 år 

deles slik: 

  

 Mysen Menighetsråd får 30 prosent 
Menighetsrådet forvalter selv de utbetalte midlene som skal brukes til å styrke barne- og 

ungdomsarbeid, eldre som målbrukgruppe, forebygge ensomhet og bidra til fellesskap og 

livskvalitet, styrke bruk av kirken ved kor, søndagsgudstjeneste og ved annen aktivitet, og 

utvikle toleranse og vidsyn for alle. 

 Mysen Idrettsforening får 40 prosent 

Midlene skal brukes til styrking av idrett og ungdomsarbeid for å fremme idrettsprestasjo-

ner innen fotball, håndball og friidrett. Det skal vektlegges arbeid mot tidlig innsats mot de 

som faller utenfor i skole og idrett. 

 Orienteringsklubben Flaggtreff får 30 prosent 

Det er ønsket at Trømborgfjella fortsatt skal være et område til inspirasjon og glede for all-

mennheten. Midler fra fondet skal brukes til vedlikehold av løypenett og oppsetting av ga-

pahuker, styrking av idrett og ungdomsarbeid for å fremme idrettsprestasjonene i oriente-

ringssporten. Om mulig skal det etableres et samlingspunkt ved østkanten av Stålsvannet 

der både eldre og yngre kan møtes. 

Vedtektene for stiftelsen sier videre at det er utelukkende avkastningen av stiftelsens midler som 

skal deles ut til stiftelsen oppløses. Det skal skje etter 50 år. Midlene skal da fordeles mellom de 

begunstigede med følgende utgangspunkt:  

 Mysen Menighetsråd - 30 prosent 

 Mysen IF -  40 prosent 

 Flaggtreff - 30 prosent 

Vedtektene for Sigrid og Kjell Arnbjørn Mysens Stiftelse reflekterer kjerneområder i Rotary Inte-

nationals verdigrunnlag. Mysen Rotaryklubb er stolte og glade over å kunne utnevne vårt eget 

medlem Kjell Arnbjørn Mysen og hans kone Sigrid til Paul Harris Fellows. 

Halvor Johan Kolshus 

President, Mysen RK 

 



 

Lørenskog Rotaryklubb åpnet ny Sansehage 
 

En stolt president i Lørenskog Rk, Arne Peder Strand, kunne torsdag 25. aug. ønske velkommen til 

åpning av sansehage nummer to i Lørenskog kommune. Den nyetablerte sansehagen ved Rolvs-

rudhjemmet ble da høytidelig innviet og overlevert kommunen ved ordfører Åge Tovan og institu-

sjonsleder ved Rolvsrudhjemmet, Marianne Voss Torstad.  

 

Lørenskog Rk har gjennomført dette prosjektet med stor 

dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer, på samme måte 

som når klubben etablerte den første sansehagen ved     

Lørenskog sykehjem i 2003.   

 

I følge Kjell Sandberg, prosjektleder fra Lørenskog Rk, har 

kommunen vært en flott samarbeidspartner under gjennom-

føringen av prosjektet og han har også mange gode ord å si 

til de private bidragsyterne som har gjort prosjektet mulig. 

Stor raushet er vist ved spørsmål om materialer, penge-

bistand og annen innsatsfaktor, fremhevet han. 

 

Ordfører Åge Tovan var raus med godordene til Lørenskog Rk for innsatsen som har resultert i en 

virkelig flott sansehage. Han berømmet klubben for dette eksterne og synlige engasjement til 

kommunens store tilfredshet.  

 

Denne hagen er en stor gave til den pasientgruppe som er den svakeste blant de eldre, nemlig de 

demente, sa institusjonsleder Marianne Voss Torstad. – 

Her får de demente et nytt liv, de kan gå ut i den inngjer-

dede hagen, føle seg fri samtidig som personalet ikke be-

høver å være bekymret for at pasientene skal gå seg bort.  

 

Etter den formelle åpningen ble det servert kake og kaffe i 

Rolvsrudhjemmets storstue. Der benyttet Jan Snare, assis-

terende guvernør i område G i distrikt 2260, anledningen 

til å takke Lørenskog Rk for godt utført arbeid. Han håpet 

dette prosjektet kunne være til inspirasjon også for andre 

klubber til å bidra til nytte i sine nærmiljøer.  

 

 

 

 

Jarle Gausen 

Lørenskog Rotaryklubb 

 

 

 

 

 

  



 

Bokmesse i Rotaryregi 
 

De tre Oppegårdklubbene Gjersjøen, Kolbotn og Oppegård arrangerte nylig for 7. gang bokmesse i 

forbindelse med "Eventyrdagene" på Kolbotn. Positivt kom Kolbotn Rotaract aktivt med i år med 

flere tusen bøker fra et lokalt forlag.  

 

Arrangmentet trekker flere tusen personer fra nær og fjærn, 

og i år var også distriktets Guvernør med fra starten. At han 

også benyttet anledningen til å kjøpe inn et stort antall bøker 

skjønner vel venner og familie etterhvert. 

 

Rekordomsetningen ble gjort i 2009 med 250.000 kroner 

mens den i år ble på drøyt 180.000 kroner. Et betydelig beløp 

som nå venter på å bli disponert til et godt formål som    

klubbene blir enige om i løpet av vinteren.  

 

Anslagsvis halvparten av de innsamlede og uleste bøkene ble omsatt, mens resten ble hentet av 

Skjeberg Rotaryklubb. Vi håper på et tilsvarende utvalg av bøker også neste år og ser frem til både 

dugnaden, aktiviteten og gleden det gir å kunne disponere et så stort beløp hvert år. Midlene har de 

siste årene bl.a. gått til:  

  

- Operasjonsutstyr for kr 200.000 til Better Life Foundation til hjelp i deres arbeid med grå 

stær-operasjoner blant den fattigste befolkningen i Burkina Faso   

- Dataopplæring på Sri Lanka, som er et prosjekt rettet mot ubemidlede barn som ellers ikke 

ville hatt mulighet for å få en slik undervisning. Undervisningen startet i januar 2007. 

- Sansehagen på Høyas Bo og Rehabiliteringssenter, som ble offisielt åpnet og overlevert 

Oppegård kommune den 1. juni 2005 i forindelse med Rotary Internationals 100-års-

jubileum. 

- Padleklubben RA fra Kolbotn, som blant annet har et tilbud til mennesker med ulike 

former for handikap, ble innvilget kr 125.000 i støtte til nytt båtlager fra Bokmessa 2009. 

- Vann til barneskole i Thailand. 10 skoler har fått frisk vann, friskere unger og lærere. 

 

 

 

  

Hans Arvid Rønning 

President ORK 

 

 

 

 

  



 

Moss Rotaryklubb – en bedriftseier i samfunnets tjeneste 
 

Mot slutten av 1953 begynte Moss Rotaryklubb å planlegge en virksomhet som skulle opprette og 

drive «industri der yrkesvalghemmede kan få arbeid». Dette førte frem til opprettelsen av Fore-

ningen Yrkesvalghemmede Industri - YVI - den 21. juni 1954 med 27 medlemmer fra klubben til 

stede på stiftelsesmøtet. Dermed var Norges første attføringsbedrift etablert og driften kom i gang i 

august samme år. Flere er kommet til senere og i dag er det vel ca. 100 slike bedrifter. 

 

I 1954 og de etterfølgende år fantes det ikke noen form for offentlig støtte til slike tiltak. YVI var 

helt avhengig av støtte og hjelp fra byens næringsliv og det var en klar fordel at nesten alle topp-

sjefer i Moss var medlemmer av klubben. På denne måten ble YVI via klubben bokstavelig dratt 

frem de første økonomisk problematiske årene. Det startet med tre ansatte og en enkel produksjon. 

I dag er det 32 fast ansatte og det er til enhver tid ca. 150 personer på diverse tiltak som administre-

res av selskapet. Mot slutten av 1960 – årene ble det erkjent av myndighetene at slike bedrifter 

faktisk hadde en misjon og en viss støtte ble gitt men kun etter søknad og inspeksjon av søkeren.  

YVI ble erklært å være en «mønsterbedrift». 

 

Med Stortingets beslutning i 1973 om å utarbeide retningslinjer for bedrifter med vernet arbeid 

kom det hele i mer ordnede forhold. Men det ble stillet krav om at virksomheten skulle organiseres 

som aksjeselskap med offentlig eiere. Men Moss Rotaryklubb ble imidlertid godkjent som eier og 

YVI ble oppløst og den opparbeidede kapital ble skutt inn som aksjekapital i det nystiftede Krap-

foss Industrier AS - KIAS - som overtok driften helt og fullt. Det holdt til 50 %, resten er fordelt på 

kommuner og Østfold fylke. I dag er klubben eier av 56 % og har vedtektsmessig rett til styrets 

formann samt et ordinært styremedlem. 

 

Siden den beskjedne starten i 1954 har ca 1.700 personer med meget varierte yrkeshemninger vært 

innom selskapet for en kortere eller lengere tid. For arbeidstrening, opplæring, avklaring av restar-

beidsevne m.v. Resultatene har gjennomgående vært meget gode. Og det er her bedriften måles av 

myndighetene for attføring er selve produktet.  Produksjon og annet er å anse som hjelpemidler for 

attføringsarbeidet. 

 

Det har vært et mål for klubben at KIAS skal opparbeide en økonomi som er så robust at den kan 

tåle dårlige år og ha krefter til nødvendige omstillinger. Og slik er det blitt. Omsetningen er nå ca 

kr 25 mill pr år og egenkapitalprosenten er på ca 80. Gjeld finnes ikke. 

 

En rekke aktører arbeider nå mot NAV og andre på attføringssektoren.  Anbudsinnbydelser fra 

NAV er blitt mer vanlig og konkurransen hardner til. Så i dag kan selskapet med full rett hevde at 

det ikke mottar støtte, men at det er selger av attføringstjenester til den pris markedet kan gi. 

For bare å slå det fast: Det er slik at godkjente attføringsbedrifter som KIAS ikke betaler inntekts-

skatt, men motsatsen er at det heller ikke kan utbetales utbytte. Klubben tjener altså ikke en krone 

på KIAS. 

 

Jeg synes Moss Rotaryklubb med god grunn kan skryte litt av selv for sin pionerinnsats og for sin 

mangeårige medvirkning til det Krapfoss Industrier AS er i dag. 

 

Carl Johan Thorsen 

Moss Rotaryklubb 

 

 



 

Distrikt 2260 – distriktskonferansen 2011 
Årets distriktskonferanse ble avholdt på Gardermoen den 17.–18. september. Konferansens hoved-

tema var Livsmangfold & variert lederskap. Lørdag den 17. september innledet distriktets guver-

nør, Steinar Wøllo, slik: 

 

Godt lederskap er variert lederskap 

 

For noen tiår siden hadde de fleste ledere her i landet sin utdannelsesbakgrunn i tekniske fag og 

NTH og ulike fagtekniske skoler var storleverandører av ledere. I den seinere tid har pendelen 

svingt i retning av det økonomiske, i dag rekrutteres de fleste ledere fra de som har fått sin utdan-

nelse fra NHH og BI og tilsvarende. For så vidt symptomatisk for hvordan vi gjør det i Norge. Vi 

er veldig mye et enten-eller samfunn. Skal det være, så skal det være, hvilket lett medfører at vi 

befinner oss i grøftene på siden av veien, og ikke på veien der ferden går lettest. 

 

I disse dagers lederfilosofi virker det som det viktigste og avgjørende egenskapen er å kunne telle 

penger, mens kunnskap om det fagområdet en jobber innenfor og menneskebehandling kommer 

lenger ned på listen. 

 

Det må være lov å stille spørsmål om ikke dette blir en noe for snevert syn på lederskap og ledelse, 

da menneskets aktiviteter på mange måter er like mangfoldig og variert som livet for øvrig. 

Vi vil gjennom denne konferansen rette søkelyset mot dette temaet og belyse det gjennom presen-

tasjonene som vil bli gitt disse to dagene, der vi ønsker å gi gode eksempler på variert og godt   

lederskap. 

 

Verden er mangfoldig og svært variert i ulike farger og former 

Liv som er sterkt og liv som er stort og liv som ligger og dormer 

Alt av smått og alt av stort, vi lever på den samme klode 

Om ulikheten syns vanskelig og stor, vi styres av samme kode 

Vårt eget liv betydning har for vår klode og vår neste 

Den saken er vel temmelig klar- det trenger vi ei å teste 

Aldri har lederskap vært viktigere enn nå og vi blir daglig satt på prøve 

Og vi innser klart at det er ei lett og det lønner seg å øve 

Vår kunnskap øker dag for dag, vi skjønner flere sammenhenger 

Men det stiller også økte krav og vi må strekke oss lenger 

Så moderne lederskap av i dag 

Krever kunnskap i mange fag! 

 

 

Steinar Wøllo 

Distriktsguvernør 

 

 
  



 

Distrikt 2260 - distriktskonferansen 2011 
Søndag den 18. september avsluttet RI-presidentens representant, Carsten Dencker Nielsen, 

distriktskonferansen med følgende oppsummering (dansk tekst): 

 

 

Distriktskonferencens Tema ”Livsmangfold – variert Lederskap” lovede et spændende og et 

noget usædvanligt koncept – efter min mening – for en distriktskonference. Løftet er blevet ind-

friet.  Præsentationerne har netop omfattet en meget stor aldersforskel – fra de mest erfarne, 

garvede kæmper til de helt unge med beundringsværdig mod på livet. 

 

Den røde tråd igennem hele konferencen har været Lederskap og med stor relevans for Rotary 

og for os Rotarianere – netop som jeg påpegede i mit indlæg igår.  ”To-day’s world needs role 

models.  People who work hard and genuinely care.  To-day’s world needs Rotarians to lead the 

way.” 

 

Nogle kommentarer til de enkelte indlægsholdere: 

 

Distriktsguvernøren, konferencens vært og indleder, har klart en udtalt poetisk åre. Han reflekte-

rede blandt andet på, hvordan rekruttering markant har ændret sig over årene.  DG fremhævede 

den store betydning Menneskekendskab har. 

 

Olav Thon – en stor oplevelse for os alle. En ”self-made” mand af de helt store, dog stadig yd-

myg og med begge ben på jorden. OT’s tese: selvstændighed og ansvars-delegering under et vist 

tilsyn.  Erfaring og dynamik.  Her kan vi tænke på den 

”Mentor” tilgang, som også mange rotary klubber prakti-

serer.  Olav Thon’s nøgleord: indsigt og menneskekend-

skab var iøvrigt gennemgående for hele denne konferen-

ce.Olav Thons vurdering af den nuværende finanskrise: 

”the worst is still to come” var meget bekymrende og 

han lagde ikke fingrende imellem i hans mening om det 

offentlige bureaukrati, ”Offentligheden har glemt at være 

partner med Næringslivet”. 

Olav Thon’s ledestjerne: En leder må først og fremmest 

kunne skabe arbejdsglæden hos de ansatte. 

Steinar Wøllo introduserte Olav Thon 

 

De unge entreprenører, Bettina Abrahamsrud og Erling Tangen  

– hvilket frisk pust og gå-på-mod. Helt imponerende. Nøgleordene:  

- Troen på sig selv – selvværd, 

- Godt arbejdsmiljø 

- Ambitioner 

- Network   

- ”Alle involveringer inspirer os unge”   

- ”Få chancen til at kunne”  

- ”Man skal lære man skal fejle” 

 

De efterfølgende, dygtige kunstneriske indslag bekræftede ungdommens store engagement. 

 

 



 

 

Agner Aas’ beretning – på den udprægede Vestlandske accent – var 

tankevækkende. Held er også en faktor, når oprindelse og baggrund er 

vanskelig. Agner fremhævede sine nøgleord, som værende: 

- Entusiasme  -  ”brænde for problemet” 

- Personlig indlevelse – ”snakke med alle” 

- Familien – ”altafgørende” 

 

Geir Kløvers beretning om Roald Amundsen var simpelthen fremra-

gende.Lederskap er ikke noget nyt – som også visse referencer til ro-

merske statsmænd i løbet af konferencen kunne bekræfte. Amundsens 

projektledelse var simpelthen ”State of the Art”.  Konkurrence-elemtet 

var stærkt inspirerende for Amundsen og bidrog til hans dedikation til 

100% planlægning. 

   Agnar Aas i aksjon 

 

Distriktets Generalforsamling forløb godt under PDG Lena Mjerskaug’s kyndige ledelse, som 

gav sig udslag i en fin fremlægning af årsrapporten og regnskabet. Jeg var også glad for, at DGE 

Jan E. Tinlund kom med en stærk appel for deltagelse i næste års R.I. Convention til maj i 

Bangkok. Det bliver alletiders. Store muligheder for en rigtig ”Good deal”! 

 

 

          ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Søndag morgen – flot fremmøde og starten med det kunstneriske indslag og den gode musik var 

helt rigtig. 

 

Glenn-Egil Torgersen indlæg om Verdensborger og Globalisering var i høj grad relevant.  Det 

var tankevækkende, at foredragsholderen fokuserede på, at Menneskekendskab kan sidestilles 

med Tolerance og at Forskellighed mellem folk/folkeslag overvejende drejer sig om Kompe-

tance forskelle.  

 

I forbindelse med snakken om Globalisering så minder jeg om min reference fra igår, hvor jeg 

citerede Carrol Bellamy, tidl. UNICEF, som for nogle år siden udtalte ”Rotary has helped make 

the world a Global village”. Rotary er, in fact, alle vegne og er utvivlsomt verdens mest effek-

tive NGO. 

 

Som jeg har nævnt, så har jeg hele mit aktive liv arbejdet for Det Østasiatiske Kompagni (Ø.K.) 

i mange lande rundt omkring i verdenen.  Stifteren af Ø.K. for mere end hundrede år siden ud-

talte ”Jorden er ikke større end den kan omspændes af tanken”, så Globalisering er ikke noget 

nyt fænomen. Jeg har idag personligt reflekteret på, at jeg har været under uddannelse hele livet 

til at være Verdensborge! 

 

 

 

 

 



 

Romerike Klimagruppe – indlæg ved Henry Kjell Johansen. Meget prisværdig initiativ med 

opmuntrende samarbejde mellem 8 rotary klubber samt Rotaract i indledende faser, for derefter 

at bringe myndighederne ind i billedet.  Jeg hæfter mig også ved, at Dr. Pachauri – ved et besøg 

til Norge – har udtalt ”Rotary burde gi solceller til isolerte landsbyer” og vi hørte i den forbin-

delse om et spændende tiltag i Ruanda.  Jeg har tidligere iår haft besøg af Dr. Pachauri i Asia 

House i København, en imponerende personlighed!  Efter min mening er disse tiltag også i høj 

grad befordrende for Rotary’s image. 

 

Rotary Equador Health and Education. Fint initiative og præsentation af Trøgstad R.K. (ved 

Arne Sæther, red anm). Et forbilledligt samarbejde med Rotary Club in Quito, Ecuador.  Her har 

vi et godt eksempel fra den virkelige verden på at Rotary er alle steder. Projektet er velbeskrevet 

i det uddelte prospekt og det fremstår som ”Et utviklingsprojekt, hvor Rotary har kontrol” hele 

vejen igennem. Projektet er et outstanding bevis på Rotary’s Engagement. 

 

Tordenskiold – fra Matros til Admiral på otte år.  En karrierre og en leder uden sidestykke.  

John L. Jones’ indlæg var meget spændende og interessant.  Det blev afleveret på en engageret 

og humoristisk facon. Timingen i programmet var også velvalgt. 

 

Vi har nået igennem det omfattende program uden vanskeligheder og mødets konferencier for-

tjener stor ros for veludført hverv. Jeg vil selv sige tak for den fine Keppler Stjerne, jeg fik. 

Stjernen er god at navigere til og du, Halvor (Stormoen, red anm), har navigeret os godt igen-

nem mødet. 

 

Konklusion: 

 

Mødets formål er lykkedes og relevansen til Rotary er helt klar. De 

mange kloge ord om ledelse kan man tillade sig at sammenfatte i 

ordet ENGAGEMENT. Dette er også nøgleordet for Rotary.  Uden 

engagement kan det ikke nytte at være Rotarianer og uden rotaria-

nernes engagement intet ROTARY. 

 

Tillykke til DG Steinar med en flot Konference!    

 

 

 

 

Carsten Dencker Nielsen           

 

 

  

Carsten Decker Nielsen 

RI-presidentens representant 

 

 

 

  



Frammøtestatistikk for august måned 2011  
Vi fikk tilbakemeldinger om at det var en del feil i tallmateriellet for juli måned. Vi håper 

dette har bedret seg, men må ta forbehold om at det også for denne måneden kan være barne-

sykdommer i datasystemet: 

Rotary klubb 

Medlemmer 31.8. 2011 Møteprosent  Antall 
Oppmøte i 

år (%) 

Endring av 

antall siden 

30.6. Total Kvinner   møter 

      

 

      

Askim 61 0 45,1 4 46,5 0 

Aurskog-Høland 23 2 54,8 5 54,5 0 

Borge 40 0 57,1 5 60,4 -2 

Drøbak 29 5 53,1 5 55,8 0 

Eidsvoll 59 8 39,8 4 41,8 1 

Eidsvoll Syd 23 0 54,7 5 61,2 0 

Enebakk 26 6 49,2 5 53,3 0 

Fredrikstad 60 12 27,5 4 32,4 0 

Fredrikstad-Glemmen 23 2 0,0 0 0,0 0 

Fredriksten 33 4 37,1 5 38,5 0 

Gamlebyen/Fredrikstad 42 8 63,3 5 60,5 -1 

Gardermoen 21 6 0,0 0 0,0 1 

Gjersjøen 26 13 60,3 4 53,8 -1 

Halden 56 3 48,2 5 40,8 0 

Hobøl-Spydeberg 35 2 62,3 5 59,7 0 

Hvaler 19 5 70,0 5 63,5 0 

Jeløy 48 14 54,0 3 49,8 1 

Jessheim 49 7 51,8 5 53,2 0 

Kløfta 49 4 54,5 5 58,8 -1 

Kolbotn 51 6 45,8 1 48,5 0 

Kråkerøy 45 4 51,3 5 53,7 -1 

Langhus 22 2 49,4 3 60,5 1 

Lørenskog 30 2 57,1 4 63,5 0 

Lørenskog Vest 25 4 48,1 3 49,4 -1 

Lillestrøm 43 4 52,3 5 53,8 0 

Moss 51 13 59,1 3 52,0 0 

Mysen 44 6 53,6 5 52,1 -2 

Nannestad 39 3 44,3 5 48,6 0 

Nesodden 45 13 52,1 3 56,4 20 

Nittedal 46 8 40,6 4 53,3 0 

Nordby 27 1 43,7 5 50,0 0 

Onsøy 34 6 70,0 5 67,0 0 

Oppegård 55 9 61,5 5 67,8 0 

Rakkestad 55 14 41,2 5 49,7 0 

Råde 30 6 59,6 5 59,7 0 

Rolvsøy 32 2 46,2 5 49,8 0 

Rygge 38 2 64,9 3 56,3 0 

Sagdalen 25 1 87,0 5 80,2 0 

Sarpsborg 44 9 52,9 4 53,1 0 

Sørumsand 32 4 62,6 4 63,8 0 

Skedsmo Nord 26 4 53,4 4 51,1 0 

Skedsmokorset 37 6 62,4 5 57,1 -1 

Ski 44 6 30,7 4 42,3 0 

Skjeberg 40 0 69,0 3 75,8 0 

Strømmen 27 4 66,3 5 61,0 -1 

Trøgstad 37 3 64,7 4 57,0 3 



Tune 47 2 49,2 4 49,5 0 

Våler Østfold 20 0 54,7 4 57,0 0 

Vestby 43 2 58,1 5 54,2 0 

Ørje-Töcksfors 23 1 52,2 1 52,2 0 

Årnes 47 7 64,3 5 63,1 0 

Ås 54 15 53,7 4 50,0 0 

 

 

Frammøtestatistikk for september måned 2011 

Med samme forbehold om datakvaliteten som for forrige måned, gjengis statistikken for    

september måned: 

Rotary klubb 

Medlemmer 30.9. 2011 Møteprosent   Ant.   
Oppmøte i 

år (%) 

Endring 

av antall 

siden 31.8. Total Kvinner    møter 

      

 

      

Askim 61 0 52,5 3 46,5 0 

Aurskog-Høland 23 2 58,7 4 54,5 0 

Borge 40 0 64,5 4 60,4 0 

Drøbak 29 5 59,3 4 55,8 0 

Eidsvoll 59 8 41,3 4 41,8 0 

Eidsvoll Syd 23 0 63,6 4 61,2 0 

Enebakk 26 6 60,6 4 53,3 0 

Fredrikstad 59 12 37,3 4 32,4 -1 

Fredrikstad-Glemmen 23 2 0,0 0 0,0 0 

Fredriksten 33 4 45,4 4 38,5 0 

Gamlebyen/Fredrikstad 40 7 61,2 4 60,5 -2 

Gardermoen 21 6 0,0 0 0,0 0 

Gjersjøen 27 13 51,0 4 53,8 1 

Halden 57 3 43,8 4 40,8 1 

Hobøl-Spydeberg 34 2 64,3 4 59,7 -1 

Hvaler 19 5 57,3 4 63,5 0 

Jeløy 47 14 47,3 4 49,8 -1 

Jessheim 49 7 51,1 4 53,2 0 

Kløfta 49 4 62,5 4 58,8 0 

Kolbotn 52 6 49,2 4 48,5 1 

Kråkerøy 44 4 53,0 4 53,7 -1 

Langhus 21 1 71,5 5 60,5 -1 

Lørenskog 31 2 67,7 5 63,5 1 

Lørenskog Vest 25 4 50,7 3 49,4 0 

Lillestrøm 43 4 72,3 4 53,8 0 

Moss 50 12 50,1 4 52,0 -1 

Mysen 44 6 67,5 4 52,1 0 

Nannestad 39 3 52,6 4 48,6 0 

Nesodden 44 13 48,4 3 56,4 -1 

Nittedal 46 8 64,9 5 53,3 0 

Nordby 27 1 63,0 4 50,0 0 

Onsøy 33 6 63,2 4 67,0 -1 

Oppegård 55 9 75,8 4 67,8 0 

Rakkestad 55 14 53,9 4 49,7 0 

Råde 30 6 0,0 0 59,7 0 

Rolvsøy 29 2 51,4 4 49,8 -3 

Rygge 39 2 49,9 4 56,3 1 

Sagdalen 25 1 81,8 4 80,2 0 

Sarpsborg 44 9 53,4 4 53,1 0 



Sørumsand 32 4 65,0 4 63,8 0 

Skedsmo Nord 26 4 64,8 4 51,1 0 

Skedsmokorset 37 6 52,9 4 57,1 0 

Ski 43 6 47,7 4 42,3 -1 

Skjeberg 40 0 80,8 4 75,8 0 

Strømmen 26 4 70,0 4 61,0 -1 

Trøgstad 37 3 48,8 5 57,0 0 

Tune 44 2 49,3 4 49,5 -3 

Våler Østfold 20 0 62,9 4 57,0 0 

Vestby 43 2 58,5 3 54,2 0 

Ørje-Töcksfors 23 1 0,0 0 52,2 0 

Årnes 47 7 61,7 4 63,1 0 

Ås 54 15 45,3 4 50,0 0 

 

 

 

 

 

 

Redaksjonen for månedsbrevet er avsluttet den 14.10.2011  

 

Kjell Martin Holen 

Redaktør månedsbrevet 


