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Ajourføring av medlems-

registeret i RIs og NOR-

FOS database skal gjøres 

fortløpende hele året 

 

Månedlig fremmøte-

prosent, medlemstall, av- 

og tilgang skal registreres 

på Medlemsnett innen 

den 5. i etterfølgende 

måned 

 

 

Fredsarbeid i praksis 

 

 

 
 

Vær sterk i din mening, vær sterk i din tro, 

slikt skaper klare grenser! 

Men vær alltid beredt til å bygge bro 

over skiller og divergenser! 

For skal vi lykkes, må vi sammen dra 

og finne felles retning. 

Og det er ikke bare ditt som er bra, 

så lytt til din motparts beretning. 

Ingen har monopol på hva som er rett, 

det må vi aldri glemme. 

Tro ikke at det bare er du som har vett 

og at alle andre er slemme. 

Så møt din neste med åpent sinn 

hvor hen og hvor når på ferden. 

Finn fram til kart for felles trinn 

på veg mot en bedre verden! 

 

 

                                    Steinar Wøllo  
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FREDSBYGGEREN 
av Steinar Wøllo 

 
 

 

Den 23. februar for 107 år siden ble det første møtet i Rotary avholdt i Chicago. Vi er flinke med å 

markere fødselsdager og andre merkedager i vårt land, derfor er det vel naturlig at klubbene også be-

nytter denne anledningen til å markere dagen med å minne om hvilken stor betydning vår organisa-

sjon har hatt og har, ikke minst i arbeidet med å sikre verdensfreden. Vi i Rotary arbeider ikke for 

freden gjennom fredsforhandlinger eller demonstrasjoner. Vi bygger et grunnlag for fred gjennom 

eksempler, der vi arbeider sammen, uavhengig av nasjonalitet eller bakgrunn for å bøte på feil og 

mangler hvor de enn befinner seg på kloden. Vi bygger fred gjennom å ta fatt i og løse problemer som 

gjør det vanskelig for folks mulighet til å leve normale, fredfulle liv der de bor – enkle dagligdagse, 

men avgjørende ting som rent vann, utbedring av sanitære forhold og husvære samt helse og utdan-

ning. Daglig utføres tusenvis av slike prosjekter av en hærskare dedikerte rotarianere rundt om kring i 

verden og som hver for seg kanskje ikke er så imponerende, men kan ha avgjørende betydning for 

lokalbefolkningen der prosjektene utføres og samlet summeres aktiviteten seg opp til et betydelig bi-

drag til fredsbyggingen. 

 

Men i tillegg til de tusener av mindre prosjekt, løfter vi også i flokk og viser at vi er i stand til å hånd-

tere meget store programmer. Polio Pluss er det største humanitære prosjekt som noen frivillig organi-

sasjon har utført noensinne. Og selv om vi ennå ikke helt har kommet i mål, kan vi konstatere at det vi 

har oppnådd så langt er en kjempebragd. Når vi har lykkes så godt med dette gigantprosjektet skyldes 

nok det at vi kan bruke kanaler som ingen styresmakter eller andre organisasjoner kan benytte seg av 

– vi kan gå inn i hjem, skoler og små og store samfunn basert på den tillit de lokale representanter har 

bygget opp over tid. 

 

Dette med tiden er et viktig punkt å peke på. Rotaray er ikke noen døgnflue, men en organisasjon som 

har drevet med sitt internasjonale engasjement i mer enn 100 år. Allerede tilbake i 1945 ved opprettel-

sen av FN, var det ingen annen organisasjon som kunne vise til et lengre og bredere aktivitetsspekter 

innenfor internasjonalt arbeid. Dette var da også årsaken til at Rotary fikk en slik sentral rolle i arbei-

det med å etablere FN. Og vårt engasjement på den fronten har økt jevnt og trutt siden den gang. 

 

I tillegg til alt dette driver vi et utstrakt ungdomsutvekslingsprogram og Ambassadorial Scolarships 

som et viktig ledd i dette med øke kunnskap og forståelse mellom nasjoner og folkeslag. Som siste 

ledd i disse programmene ble det opprettet Rotary Peace Fellow sentre på ulike steder i verden, som 

utdanner unge ledere som skal promotere nasjonalt og internasjonalt samarbeid, aktivt fredsarbeid og 

konfliktløsning. Til dags dato har mer enn 700 unge ledere blitt utdannet og gjør en stor innsats i det 

daglige fredsarbeidet rundt om i verden. 

 

En av disse er Gert Danielsen som nylig ble sluppet fri etter kidnappingen i Jemen. Han ble den første 

fra vårt distrikt som fikk tildelt stipend som Rotary Peace Fellow og studerte ved Universidad del Sal-

vador i Buenos Aires, Argentina.  I 2005 ble han uteksaminert som Master of Arts i International Ra-

lations med fagområdet fredsbygging. Han har etter det deltatt i ulike utviklingsprogram i FN regi bl. 

a i det sørlige Afrika. I 2009 ble han valgt ut som en av 25 deltagere (3400 søkere) til UNDP`s LEAD 

program (Leadership Develop Program) og det var som leder for en gruppe som arbeidet med  



demokratiutvikling i UNDP`s regi han nå befant seg i Jemen. Det har jo vært skrevet en hel masse om 

Gert Danielsen i forbindelse med hans opplevelser i forbindelse med gisseltakingen, men hans  

befatning med Rotary har ikke vært nevnt noe sted.  

 

Ved mine klubbesøk har jeg nevnt at det nok burde være på tide at Rotary ble tildelt Nobels fredspris 

for en meget allsidig og langvarig innsats for verdensfreden så å si over hele verden, og det er i  

hvertfall gledelig å kunne konstatere at nå har tre stortingsrepresentanter, Siri A. Meling, Lars  

Myraune og Oskar J. Grimstad sendt forslag til Nobelkomiteen om nominasjon til årets fredspris, se 

egen artikkel om dette i det etterfølgende. Jeg kan vanskelig tenke meg noen sterkere kandidat til  

prisen! 

 

 

 

 

 

 

 

MARKERING AV DEN 23. FEBRUAR I OSLO 
 

 

For å markere oppstartdagen for Rotary og vårt mer enn 25 årige arbeid 

med å utrydde Polio blir mange kjente bygninger 

 rundt omkring i ulike byer opplyst med logoen for « END POLIO 

NOW» denne dagen. Vårt nabodistrikt 2310 har ordnet med at dette blir 

gjort på Grand Hotell i Oslo denne dagen. Er du på de kanter kan det 

være verdt å ta med seg denne opplevelsen! 

 

 

 

 

 
 

 

INTERCITYMØTE MED NSB-SJEF GEIR ISAKSEN 27.02. kl 19.00  
 

 

 

Geir Isaksen kommer til Rotary-møte i Ski Rådhusteater mandag 27. 

februar kl 1900  for å snakke om NSBs oppgaver og utfordringer. 

 

Møtet er et fellesmøte (Intercitymøte) for Rotary-klubbene Ski. Lang-

hus, Enebakk, Gjersjøen, Kolbotn og Oppegård, men rotarianere i andre 

klubber er også hjertelig velkommen ! Ta gjerne med venner/naboer til 

møtet!  

 

 

 
 



 

ROTARY INTERNATIONAL NOMINERT TIL NOBELS FREDSPRIS! 
av Øystein Mogensen, Ass. DYEO D2260 og Bente Akre, DYEO D2305 

 

 

Den 31. januar mottok vi en e-post som bekreftet en viktig hendelse: Stortings-

representantene Siri A Meling, Lars Myraune og Oskar Grimstad hadde sendt 

inn nominasjon av Rotary International til Nobels fredspris. Hvordan kom vi 

dit? 

 

 

 

Rotary Ungdomsutveksling har årlig en konferanse, EEMA (Europe, Eastern Mediterranean and Afri-

ca). Den er tildelt oss i Norge i 2014! Den er nå lokalisert til Østlandsområdet, Oslo. I den forbindelse 

er det mye arbeid som må gjøres, ikke minst innenfor publisering, å gjøre Rotarys ungdomsutveksling 

kjent – både blant egne medlemmer og alle andre. Dette betyr også mye for å skaffe støtte hos sponso-

rer. 

 

Dermed kom den frem igjen, ideen og drømmen om å skrive en bok om Rotarys ungdomsutveksling. 

Boken skal bli en dokumentasjon på Rotarys arbeid med ungdomsutveksling, hva det har betydd for 

den enkelte student, for familiene og vertsfamiliene, for klubbene og nærmiljøene. Vi vil også under-

bygge betydningen dette kan ha for fred. Vi vil vise at vennskap oppstår over landegrenser mellom 

mennesker og løfte fram den verdifulle kunnskapen som erverves om andres språk og kultur.  

 

Fredstanken ble sterk, og vi sa: «Tenk om vi fikk Nobels fredspris…» det ble en ny drøm. Drømmer 

blir oftest ikke virkelige av seg selv, dermed begynte undersøkelsene rundt hvordan vi skulle få til 

nominasjonen innen 1. februar 2012. Vi tok kontakt med tidligere stortingspolitikere som vi kjente, de 

hjalp oss videre med forslag til kontakter. Vi undersøkte med Nobel Peace Prize Committee om hvil-

ke kriterier som gjaldt og hvordan de ville ha nominasjonen. Den kunnskapen fikk vi. Så var det å 

finne noen som var kvalifiserte og villige til å nominere.  

 

Det vi lyktes med, var å sette oss ned med liste over stortingsrepresentanter og sjekke denne opp mot 

rotarymedlemmer. Vi fant tre, og vi spurte om de kunne tenke seg å være med på nominasjon av Ro-

tary International til Nobels fredspris. Det fikk vi bekreftelse på, både pr. e-post fra en, pr. telefon fra 

en annen. 

 

Nominasjonsbrevet er mye arbeid å utforme, og vi sendte over en kladd, et utkast, som forslagsstiller-

ne kunne bruke som utgangspunkt. De brukte dette, signerte og sendte det inn – innen fristen  

1. februar. Dermed er altså en nominasjon av Rotary International til fredsprisen sendt til komiteen! 

Nominasjonen gull verdt for markedsføring av Rotary og hva Rotary står for. Dette kan brukes i for-

bindelse med medlemsrekrutteringen. Det vil bety mye også i forbindelse med arrangeringen av 

EEMA i 2014. 

 

Nå må det sies litt mer: Man må oftest nomineres to eller tre ganger for å komme i betraktning til 

fredsprisen. Det tenderer å være enkeltpersoner og organisasjoner annenhver gang. Men vi er nomi-

nert! 

 

 



 

FRAMMØTESTATISTIKK FOR JANUAR 2012 

 

Rotary klubb 

Medlemmer  Møteprosent 

Ant. 

møter Oppmøte i 

år (%) 

Endring 

av antall 

medl. Total Kvinner     

Askim 59 0 78,6 5 71,5 0 

Aurskog-Høland 23 2 71,3 5 65,8 0 

Borge 44 0 61,8 5 61,1 0 

Drøbak 29 5 56,4 5 60,2 0 

Eidsvoll 57 7 59,9 4 55,6 -1 

Eidsvoll Syd 22 0 70,5 4 67,4 0 

Enebakk 27 6 72,5 5 63 0 

Fredrikstad 61 13 46,3 5 37,1 0 

Fredrikstad-Glemmen 23 4 50,4 5 46,9 0 

Fredriksten 30 4 39,4 4 41,6 0 

Gamlebyen/Fredrikstad 39 6 73,5 4 65,6 0 

Gardermoen 22 6 72,7 4 52,2 0 

Gjersjøen 30 16 66,2 5 57,9 3 

Halden 55 3 67 4 57 0 

Hobøl-Spydeberg 32 2 77,1 4 70,8 -1 

Hvaler 19 5 64,6 5 61,6 0 

Jeløy 46 13 51,4 3 50 0 

Jessheim 48 6 51,7 5 54,9 0 

Kløfta 49 4 75,5 5 67,5 0 

Kolbotn 50 6 56,5 4 54,6 0 

Kråkerøy 43 4 64,1 5 61,2 0 

Langhus 18 1 78,6 4 68,8 0 

Lillestrøm 43 3 56,7 5 56,2 0 

Lørenskog 30 2 78,6 4 69,1 -1 

Lørenskog Vest 26 4 62,5 4 58 0 

Moss 50 13 55 5 56,8 0 

Mysen 41 5 75,5 4 58,8 -2 

Nannestad 39 3 57,7 4 52,9 0 

Nesodden 42 13 54,9 4 59,2 -2 

Nittedal 43 7 73,5 3 58,7 0 

Nordby 25 1 60 1 54,6 0 

Onsøy 34 7 52,3 4 56,6 1 

Oppegård 59 11 77 5 69,4 -2 

Rakkestad 55 14 64,9 5 55,8 0 

Rolvsøy 28 2 77,6 5 69,5 0 

Rygge 38 2 55,7 4 57,4 0 

Råde 29 6 61,7 5 58,3 0 

Sagdalen 25 1 76,6 4 80,8 0 

Sarpsborg 44 9 64,2 5 59 0 

Skedsmo Nord 24 4 0 1 58,6 0 

Skedsmokorset 34 5 61,7 5 60,1 -1 

Ski 41 6 54 5 47,9 -1 

Skjeberg 40 0 85,8 4 80,6 0 

Strømmen 24 4 72,7 5 68 0 

Sørumsand 30 2 68,8 4 62,3 0 

Trøgstad 37 3 62,4 4 56,5 0 

Tune 42 2 50,2 4 50,1 -1 

Vestby 44 2 66 5 62,6 0 

Våler Østfold 22 0 75,7 4 69,9 0 



 

 

 
 

JUBILANTER I MARS MÅNED 2012 

 

 

Medlemsnavn Fødselsdato Klubb År 

Øiestad, Jon Kristian 02/03/1942 Ås 70 

Hanevik, Amund 08/03/1932 Halden 80 

Solberg, Terje 09/03/1937 Fredrikstad 75 

Roksvaag, Erling 12/03/1937 Ørje-Töcksfors 75 

Engebretsen, Odd 15/03/1932 Kolbotn 80 

Klungreseth, Olav 15/03/1942 Oppegård 70 

Rast, Gunnar 16/03/1932 Borge 80 

Kolstad, Jonn 18/03/1922 Ski 90 

Gyrre, Sverre 19/03/1932 Nesodden 80 

Sirnes, Severin 19/03/1952 Oppegård 60 

Jacobsen, Bjørn 20/03/1932 Lillestrøm 80 

Bækkevold, Per Bøe 20/03/1942 Skedsmo Nord 70 

Bjoner, Johan Konrad 21/03/1942 Rakkestad Rotary 70 

Øyvik, Torill 22/03/1952 Kråkerøy 60 

Røse, Johan A 23/03/1932 Ski 80 

Engelsrud, Thor 24/03/1932 Nannestad 80 

Sørbrøden, Tor 25/03/1937 Fredriksten 75 

Haugland, Emil 25/03/1937 Hobøl-Spydeberg 75 

Gundelach, Jan Erik 28/03/1937 Skedsmokorset 75 

Lynne, Tor 29/03/1942 Lillestrøm 70 

Løkkeberg, Ole Petter 29/03/1962 Rygge 50 

Johansen, Ragnar 31/03/1922 Ski 90 

Andersen, Bent 31/03/1952 Lørenskog 60 

 

 
   

 

 

Ørje-Töcksfors 23 1 0 0 52,2 0 

Årnes 46 7 72,6 5 68,2 0 

Ås 52 14 65,5 5 56,8 0 

 

 



 

 

 

 

Redaksjonen for månedsbrevet er avsluttet den 14.02. 2012 

Kjell Martin Holen 

Redaktør 

 

     

FEIL I FRAMMØTESTATISTIKKEN FOR DESEMBER 2011 

       
Distriktssekretæren beklager at en av malene i desember fortsatte hadde i seg det amerikanske  

staveprogrammet for to av klubbene våre. Korrekte tall for disse klubbene i desember skal være: 

  

 

Rotary klubb 

Medlemmer  

31. desember 2011 Møteprosent 

Ant. 

møter Oppmøte i 

år (%) 

Endring 

av antall 

medl. Total Kvinner 

  Våler Østfold 22 0 71,1 3 68,7 0 

Vestby 44 2 62,9 3 61,9 0 

 

 

      
 


