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      17. mai 
 

      Atter kom den store dag  

      til vår vakre bygd 

      Vi atter heiser våre flagg 

      i trivsel og i trygd 

 

      For oss det så naturleg er,  

      med fridom og med fred 

      Sjølv om vi stendig kring oss ser 

      ei verd så lei og vred. 

 

      Men minnast bør vi slik ein dag; 

      kva forfedrane har gjort! 

      Takka for strid og dei mange slag 

      som bygde landet stort. 

 

      Også her tilands var slike tider 

      med sut og krig og svolt og naud 

      Men vi gløymer snøgt kva andre lider 

      her vi sit så kjekt på vår trygge haug. 

 

      Slit og sut var nok dagleg kost 

      for å berge seg gjennom dagen. 

      Sto livet ut på stridbar post 

      langt unna rosehagen. 

 

      Dagen større meining får  
      i vår velstand stinn og stor 

      At vår takk i tanken går 

      til dei som sette spor! 

 

 Steinar Wøllo  
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INTEGRASJON 
 

 

Lunefulle april, med sine nykker og tilbakefall er lagt bak oss og vi står midt oppe i 

den milde og skjønne mai. Men mai er også en hektisk måned der det skjer en masse i 

rotary sammenheng. I overgangen mellom april og mai representerte min kone og jeg 

Norden på distriktskonferansen til D 2390 som fant sted i Malmø. De hadde valgt  

Integrasjon som tema for konferansen og det kan vel vanskelig tenkes noe mer aktuelt 

tema for nettopp dette distriktet. For som de fleste nok er kjent med, er Malmø blitt 

kåret som den mest kriminelle byen i Norden. Det er en by som har en meget høy  

andel innvandrere, nesten en tredjedel av byens vel 300 000 innbyggere er første  

generasjons innvandrere, og skoleverket må turnere mer enn 150 språk. Så det sier seg 

selv at dette har vært og er en meget stor utfordring.  

 

Temaet ble belyst fra ulike hold med svært kompetente og toneangivende personer innenfor dette feltet, 

med bl. annet Sveriges unge migrasjonsminister som leder et helt departement som bare arbeider med  

dette området. Den religiøse siden av saken, som en ikke kommer utenom, ble ivaretatt av en kvinnelig 

biskop i Svenska Kyrkan som selv kom til Sverige som innvandrer. I tillegg fikk vi interessante bidrag og 

tankevekkende presentasjoner fra både journalister og bedriftsledere.  

 

Men de beste og mest gripende innslagene ble likevel gjort av rotarianere som redegjorde for ulike       

prosjekter som de utfører i sitt lokalsamfunn og som dreide seg om integrasjon i praksis. Det var alt fra 

leksehjelp, idrettsarrangementer, hjelp med praksisplasser, mentoring og fritidsklubber. Det mest gripende 

innslaget ble gitt av en 70 åring som kom fra Senegal som 22-åring og som fant sin plass i det svenske 

samfunnet ved å hjelpe mennesker som var kommet skjevt ut. Han startet et fritidssenter som har gitt og 

gir tilbud til svært mange skakkjørte ungdommer. Det mest imponerende var likevel det han hadde klart å 

gjennomføre i Malmø bokseklubb. I denne klubben startet han et prosjekt, der han spesielt gikk inn for å 

praktisk talt sanke inn kriminelle ungdommer som ikke bare var på kant med samfunnet, men også vel må 

sies å være godt utenfor. Gjennom et langt liv har han fått mange hundre ungdommer over på rett kjøl og 

til å bli veltilpassede og gode samfunnsborgere – i tillegg til at han hadde fått frem mer enn 50 svenske 

mesterskapstitler og nærmere 20 europamestertitler i boksing! 

 

Hva var så hans resept for dette? Jo, det handler om å bli sett! Alle disse ungdommene hadde kommet 

galt av sted for di de ikke hadde noen som så dem eller brydde seg. Rent praktisk dreier dette seg ganske 

enkelt om å ha tid til å snakke med den enkelte og - å sette krav. Han satte klare krav som var lett forståe-

lig for alle og som han ikke gikk på akkord med. Dette var enkle krav som for eksempel at alle måtte 

snakke svensk, selv hvor lite svensk de kunne, dette var eneste måten å lære språket på, alminnelig    

gammeldags høflighet som å hilse og oppføre seg høflig mot hverandre. Religiøse særegenheter ble     

akseptert og respektert, men tonet ned til hva kan kallte et akseptabelt nivå. 

 

Jeg ble sittende med et inntrykk av at her var det en person som på en aktiv og personlig måte hadde  

snappet opp Rotarys målsetning om Service above self og omsatt den i praksis. En praksis som fungerte 

utmerket selv blant de mest utsatte grupper. Hans arbeid bør være et eksempel til etterfølgelse for alle oss 

rotarianere. Det kan være mange ulike oppfatninger om innvandring, men en ting er helt sikkert. Den er 

kommet for å bli, og det har for så vidt vært et fenomen som også har eksistert i all tid. Det er ikke så 

vanskelig å få øye på det ved å lese litt historie. Men det har kanskje i for stor grad vært fokusert på de 

negative konsekvensene av innvandringen og for lite på de positive sidene.  Innvandring bidrar til å  

vitalisere både samfunnet, arbeidsmarkedet og økonomien, om vi bare forstår å frigjøre det potensialet 



som innvandrerne har med seg, og da er det i henhold til den senegalisiske innvandrerens resept en viktig 

ingrediens å stille krav. Dette er den beste måte i vise at vi bryr oss og at de betyr noe for oss og samfun-

net. 

 

Det er vel knapt noen som skulle ha bedre forutsetninger til å bidra til en positiv utvikling gjennom aktivt 

å fremme innvandrernes etablering på arbeidsmarkedet og i samfunnet enn vi i Rotary gjennom det  

profesjonelle nettverket vi representerer. 

 

 

 

                                                 Gjerdrum, den 27.04.12 

                                     Steinar Wøllo 

 

 

 

 

 

 

ÅRETS INNKOMMENDE GSE-STUDENTER 
 

 

Årets innkommende studenter, 5 stykker pluss en leder, fra D7330 i Pennsylvania kommer til Gardermoen 

den 30. april. Den første uken vil de ha base i Eidsvoll med Eidsvoll RK som vertsklubb. I uke to er det 

Nittedal RK som overtar vertsfunksjonene mens i de to påfølgende ukene er det henholdsvis Hvaler RK og 

Råde RK og Rygge RK i fellesskap som er verter. 

 

På alle disse stedene vil de besøke en lang rekke arbeidsplasser som er tilpasset den enkelte student, i  

tillegg til at de får sett og bli kjent med mange av våre vanlige severdigheter, slik som Eidsvollsbygningen, 

Vikingskipene, Fram og Kon Tiki osv. Og ikke minst så får de anledning til å være med på vår 17. mai 

feiring. 

 

For at de skal få se noe mer av vår flotte natur, tar vi også i år turen over til 

Vestlandet og foretar den berømte sightseeingen «Norway in a nutshell» 

og ender i Vestlandets hovedstad, Bergen. Med denne dessertposten friskt 

i minnet håper vi de vil ha skaffet seg mange gode og positive opplevelser 

om landet og vi som bor her, når de vender nesa hjemover den 26. mai.  

 

 
Klikk på bildet for å lese mer om 

” Norway in a nutshell” 

 

Steinar   

 

 

 
  

http://www.norwaynutshell.com/


 

 

 

ROTARYBENKEN I VESTBY 

 

 
Da er tiden kommet for å klargjøre de mange stier som rotaryklubbene rundt omkring i distriktet har  

ansvaret for. Kanskje dere skal overaske de mange turgåerne med nye benker i år, hvor de kan sette seg 

ned for å hvile, nyte utsikten eller for å filosofere. 

 

Vestby RK som er en av klubbene i distriktet som 

gjennom mange år har hatt ansvaret for en slik sti, har 

høstet mange lovord for nettopp dette tiltaket. De har 

plassert 20 benker på strategiske steder i løypa, men 

har konstatert at disse er så populære at de i år skal 

lage 20 til.  Benkene blir behørig merket med  

ROTARYBENKEN i store bokstaver slik at ingen 

kan gå glipp av hvem som har ansvar for opphavet. 

Benkene lages av vanlig impregnert materiale i di-

mensjonene 28 x 120 mm  og 48 x 148 mm. De er 

solide og stødige og gode å sitte på, og de tåler en 

trøkk.  

 

Til en benk medgår følgende mengder materialer: 

28 x 120 mm: 12 m ( 6 lengder a 1,60 m + 1 lengde a 1,30 som splittes 

48 x 148 mm: 4,5 m ( 2 lengder a 1,05 m + 2 lengder a 0,9 m. Samt to klosser. 

 

Ved å studere bildet av benken og de oppgitte mål, regner jeg med at den som måtte finne denne benken 

egnet til bruk også andre steder enn i Vestby, kan sette i gang egenproduksjon av benkene. Men dersom 

ytterligere veiledning og informasjon skulle trenges fås den hos presidenten i Vestby:  

Ola Ekren, Tlf: 902 09 078, E-post: ola_harald_ekren@bat.com 

 

 

 

Steinar 
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JUBILANTER I JUNI MÅNED 2012 
 

 

Medlemsnavn Fødselsdato Klubb År 

Breivik, Olav 01/06/1952 Hobøl-Spydeberg 60 

Mathiesen, Jan Ulrik 01/06/1942 Drøbak 70 

Bødtker, Bjørn Kihl 02/06/1942 Kolbotn 70 

Solberg, Roar 02/06/1942 Eidsvoll 70 

Birkeland, Anne Margrete 04/06/1952 Jessheim 60 

Naumann, Ole Fredrik 05/06/1942 Tune Rotaryklubb 70 

Årskaug, Ludvig 05/06/1932 Sørumsand 80 

Haagensen, Gunnar 08/06/1942 Fredrikstad 70 

Gjestang, Jan 09/06/1952 Hobøl-Spydeberg 60 

Øyås, Øyvind 13/06/1942 Nittedal 70 

Oppegaard, Christian 13/06/1942 Enebakk 70 

Gulliksen, Tom Hardy 14/06/1932 Kråkerøy 80 

Aasum, Erik Herman 14/06/1937 Ski 75 

Brække, Finn 14/06/1937 Ski 75 

Sæther, Harald 15/06/1952 Drøbak 60 

Hansen, Jostein 16/06/1952 Askim 60 

Hope, Knut 23/06/1942 Mysen 70 

Trones, Odd 23/06/1942 Kløfta 70 

Johansen, Henry Kjell 24/06/1937 Skedsmokorset 75 

Fjeldstad, Ole Erik 25/06/1937 Kløfta 75 

Halaas, Nils 28/06/1942 Jessheim 70 

Hissingby, Gerd 29/06/1962 Ås 50 

Kværnhaugen, Ole Martin 29/06/1937 Årnes 75 

Zachariassen, Per 29/06/1937 Fredrikstad-Glemmen 75 

Ødegaard, Ragnar 30/06/1932 Ørje-Töcksfors 80 

Nordfonn, Knut 30/06/1937 Sørumsand 75 

  



 
 

Rotary klubb 

Medlemmer 30.04.  Møteprosent Ant. møter Oppmøte i 

år (%) 

Endring av 

antall medl Total Kvinner     

Askim 59 0 66,4 4 70,8 0 

Aurskog-Høland 23 2 57,6 4 63,4 0 

Borge 44 0 54 4 58,9 0 

Drøbak 34 9 69,9 2 61,2 1 

Eidsvoll 55 7 59,2 4 54 -1 

Eidsvoll Syd 22 0 78,2 3 68,4 0 

Enebakk 27 6 75,3 3 63,4 0 

Fredrikstad 61 14 54,4 4 57 -1 

Fredrikstad-Glemmen 23 4 29,3 4 43,6 0 

Fredriksten 30 4 54,4 3 44,6 0 

Gamlebyen/Fredrikstad 39 6 63,5 3 65,1 0 

Gardermoen 24 6 61,1 3 54,6 0 

Gjersjøen 30 16 61,6 4 59,1 0 

Halden 50 3 65,1 3 58,1 -1 

Hobøl-Spydeberg 32 2 63,5 3 69,4 0 

Hvaler 20 5 58,3 3 61,8 0 

Jeløy 45 13 51,3 3 48,6 -1 

Jessheim 48 6 50,7 3 53,2 0 

Kløfta 48 4 68,3 3 68,3 0 

Kolbotn 53 9 54,2 3 52,9 0 

Kråkerøy 42 4 53,5 4 62,4 -1 

Langhus 19 1 68,2 3 69,8 0 

Lillestrøm 45 4 57 3 56,4 0 

Lørenskog 32 2 49,5 3 68,4 0 

Lørenskog Vest 25 4 53,3 3 55 -1 

Moss 50 13 43,9 2 53,5 1 

Mysen 47 9 66,3 3 61,4 1 

Nannestad 38 3 65,8 3 55,3 0 

Nesodden 42 14 59,8 2 55,5 1 

Nittedal 42 7 57,3 3 59,1 0 

Nordby 25 1 60 1 53,9 0 

Onsøy 34 7 68 3 63,3 0 

Oppegård 58 11 57,8 4 66,6 0 

Rakkestad 58 17 58,4 3 57,4 0 

Rolvsøy 29 3 63,8 4 68,2 0 

Rygge 38 2 56,8 2 55,4 0 

Råde 30 6 55,1 4 55,9 0 

Sagdalen 25 1 85,8 3 81,9 0 

Sarpsborg 43 9 57 3 58,3 0 

Skedsmo Nord 24 4 54,7 3 59,8 1 

Skedsmokorset 34 5 54,3 3 58,8 0 

Ski 40 6 55,8 3 50 0 

Skjeberg 40 0 79 3 76 0 

Strømmen 24 4 66,3 2 67,6 0 

Sørumsand 30 2 58,4 2 62,5 0 

Trøgstad 38 3 64,4 3 58,2 0 

Tune 39 2 74,1 3 62,6 0 

Vestby 43 2 59,8 3 62,1 0 

FRAMMØTESTATISTIKK FOR APRIL MÅNED 2012 



Våler Østfold 22 0 69,3 3 70,1 0 

Ørje-Töcksfors 23 1 0 0 52,2 0 

Årnes 46 7 61,7 4 68,1 0 

Ås 55 16 61,1 3 59,2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Redaksjonen for månedsbrevet er avsluttet den 11.05. 2012 

 

     Kjell Martin Holen, redaktør 

 


