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      Hjulet rullar 

 

 
      Hjulet skal ikkje finnast opp på nytt  

      fordi om mannskap no vært bytt, 

      om bord på vår stolte skute! 

      Hjulet rulla skal som før 

      med ein frisk og kraftig bør, 

      som viser at vi er i rute! 

 

 

      Vårt hjul det er ein grasrotvekst 

      som vaks seg både stor og sterk, 

      så jamt og trutt i det stille. 

      Vi bryr oss lite om skryt og glam, 

      det er meire viktig om hjelp kjem fram, 

      for å rette på det som er ille. 

 

 

      Hjulet har rulla i meir enn hundre år, 

      men stadig like støtt det går, 

      overalt på vår vesle klode. 

      Kvar dag eit steg i riktig lei, 

      meir ofte ja og mindre nei, 

      Det er vår enkle metode 

 

 

 Steinar Wøllo  
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HJULET RULLER VIDERE 
 

 

Når en skal forlate posten er det en god skikk at en skal beskikke sitt bo og ta en liten oppsummering av 

hvordan situasjonen er. En finner da fort ut at det var vel ikke så mye en fikk utrettet og at en kom til kort 

både på den ene og den andre fronten, men da får trøsten være at det er klubbene som er Rotary og de 

lever fortsatt i beste velgående.  

 

I alle fall er dette det inntrykket jeg sitter igjen med etter besøksrunden i klubbene. Og jeg kan også si at 

det kun har vært en meget hyggelig og svært interessant runde. Jeg er mektig imponert over å se så mye tid 

og krefter som blir brukt på store og små prosjekter, både lokalt og internasjonalt. Og det er et privilegium 

å kunne få anledning til å møte så mange positive, hyggelige og givende mennesker. Klubbesøkene og 

møtene med alle de flittige rotarianere har vært til stor glede og berikelse. Gjennom disse besøkene har jeg 

også fått bekreftet og stadfestet at det er klubbene som er Rotary og de fungerer svært så bra uavhengig av 

det vi foretar oss på distriktsplan. Likevel kan det være på sin plass å se litt på de områdene som vi har hatt 

størst fokus på i dette året: 

 

Jeg har snakket mye om nødvendigheten av å tenke nytt i forbindelse med rekrutteringen av nye 

 medlemmer. Vi må innse at mye av grunnen til at vi har sett en nedadgående trend de siste årene, er at det 

nettverket som tidligere var tilstrekkelig for å skaffe nye medlemmer, gjennomgående er blitt for tynt og 

for gammelt. Vi er avhengig av å skaffe medlemmer som finnes utenfor vårt opprinnelige nettverk. Dette 

krever mer arbeid, både når det gjelder å finne de, men også informasjonsbiten overfor disse er mer  

krevende. Når vi gjør opp status ser vi at de klubbene som har gjort dette har lykkes svært så bra og vi kan 

konstatere at det er hele 15 klubber som har økt medlemstallet med til sammen over 30 medlemmer.  

7 klubber står med samme antall, mens de aller fleste klubbene har en moderat tilbakegang (1-3).  Derfor 

kan vi nå si at det er kun et lite mindretall av klubbene som virkelig sliter med rekrutteringen og som står 

for hovedtyngden av tilbakegangen. Nå må jeg legge til at dette er basert på tall pr 13. juni. Det viser seg 

at det gjerne tas opp mange nye medlemmer på slutten av rotaryåret og dersom vi setter inn tallene pr 1. 

juli ser vi en positiv trend i nedgangen av nye medlemmer: 2009-10: -74, 2010-2011: -69, 2011-12: -29. 

Dette viser at nyrekrutteringen er på rett vei. 

 

Klubbenes oppslutning om RI`s oppfordring til å støtte Polio som den viktigste enkeltsak, er sterkt glede-

lig, som i alle år tidligere ligger vårt distrikt fortsatt i toppen, men vi er jo ikke alene, slik at målsetningen 

om 200 mil $ innsamlede midler innen 30. juni i år ble oppnådd allerede i desember. Det er også gledelig å 

kunne konstatere at India, det største landet av de 4 gjenstående poliolandene, nå er erklært poliofritt. RI`s 

og distriktets oppfordring: «Every rotarian 100 $ every year», er enda langt unna. Men jeg tror at mye av 

dette skyldes den store oppslutningen om Poliosaken. 

 

Årets RYLA kurs er avviklet med toppkarakter. Nærmere 60 kjempefornøyde deltagere fikk en  

uforglemmelig opplevelse og etter deres eget utsagn et verdifullt tilskudd til deres CV. 

 

Det er også kjekt å kunne fastslå at endelig har distriktet tatt i bruk NORFO`s modell som distriktets nett-

side takket være en stor innsats fra vår utmerkete nye DICO, Hans Jacob Rommetvedt. Siden fungerer i 

dag slik den skal og bør gjøre. Det er et helt avgjørende hjelpemiddel og medium til å formidle informa-

sjon både til medlemmer og potensielle nye medlemmer. 

 

 

 



 

Det er også hyggelig å kunne notere at tre stortingsrepresentanter har foreslått Rotary til Nobels fredspris. 

Vi vet ikke om komiteen vil enes om dette forslaget, men jeg tror vi kan si med hånden på hjertet at vi i 

alle fall lever opp til en slik pris! 

 

Årets president Kalyan Banerjee har gjennom årets tema : Reach within to embrace humanity, minnet 

oss alle om at det som er kjennetegnet for oss i Rotary er at vi skal engasjere oss og foreta oss noe for å 

endre på det som vi syns er galt og leit. Dette har vært en nyttig påminnelse for oss alle på hva Rotary 

egentlig går ut på. Nå skal stafettpinnen overtas av Sakuji Tanaka som gjennom sitt tema: Peace trough 

service – fred gjennom egeninnsats og vi skal fortsette vårt utrettelige arbeid med å fremme verdensfre-

den ved vårt arbeid for helse, trygghet og menneskelig verdighet til store og små samfunn verden rundt. 

 

                                                 Gjerdrum, den 13.06.12 

                                                          Steinar Wøllo 

 

 

 

 

ÅRETS CONVENTION I BANKOK 
av Steinar Wøllo 

 

Så har også jeg vært på Convention og selv opplevd det som andre har beskrevet med stor entusiasme og 

glød. Nå kan jeg slutte meg til dette koret av oppstemte deltagere og legge til at det er vanskelig å beskrive 

et slikt arrangement med ord. Det er slikt som må oppleves. Og det fine er jo at alle rotarianere har sam-

me anledning til å delta – så det er bare å planlegge for neste års Convention som skal finne sted i Lisboa. 

 

 

Det er nesten utrolig at det er mulig å arrangere et slikt 

prikkfritt opplegg for så mange mennesker, mer enn 35 000 

deltagere. Da er det ikke så mye som skal gå på skeive før 

det virkelig baller på seg og blir uhåndterlig. Det var impo-

nerende å se med hvilken presisjon programmet ble gjen-

nomført. Det var tydelig å kunne konstatere at her ble vi eu-

ropeerne i mindretall. De store asiatiske landene med India, 

Japan og Korea i spissen satte selvsagt sitt tydelige preg på 

forsamlingen. Til venstre er et foto av Kalyan som holder sin 

åpningstale. Jeg satt langt framme i den dunkelt belyste sa-

len. 

 

Selv om plenumssesjonene var både spennende og interessante var det det som ble presentert i House of 

Friendship som likevel var det som var mest interessant. Her ble virkelig det mangfoldet Rotary står for 

demonstrert til fulle.  Det var hundretalls av små og store prosjekter som var spredd utover hele vår klode. 

Og de som presenterte prosjektene var glødende ambassadører for sine hjertebarn.  Det var ikke fritt for 

annet enn at jeg ble både høytidsstemt og stolt over alt dette flotte uegennyttige arbeidet som utføres dag-

lig av rotarianere verden over. Det er sjelden en får demonstrert en så variert og brokete forsamling som 

alle arbeidet med en oppgave som vil gjøre livet lettere å leve for noen av våre medmennesker ett eller 

annet sted i verden. Etter å ha gått rundt i denne sydende interessante heksegryta og fått presentert det ene 

flotte prosjektet etter det andre, opplever en en stor og solid vitamininnsprøytning med tro på det gode i 

menneskene og at det nytter! 



 

 

Vi norske og spesielt da fra vårt distrikt, som for øvrig var veldig godt 

representert, var likevel ekstra stolte over at et av våre viktigste  

prosjekter for tiden, nemlig klimasatsningen også var funnet verdig til 

å få en plass blant de utvalgte. Vår utmerkede leder for samfunnspro-

sjektet Henry Kjell Johansen fra Skedsmokorset RK var en iherdig 

og engasjert formidler til skarer av interesserte rotarianere. Standen ble 

meget flittig besøkt og det var svært mange som gjerne ville ha mer 

informasjon med tanke på å starte tilsvarende i andre land. Til venstre 

er Henry Kjell Johansen avbildet med en interessert og sjarmerende 

tilhører. 

 

Ut i fra mine opplevelser kan jeg bare slutte meg til de som sterkt tilrår 

og anbefaler at i alle rotarianere en gang i livet bør få med seg et Con-

vention - det er bare det å si at da blir det gjerne flere.  Det viser i 

hvert fall historien. De som først har vært på en reiser gjerne igjen! 

 

 
 

 

NOK ET VELLYKKET INTERCITYMØTE I OMRÅDE G 
av Jan Snare 

Ass. Guv. område G 

 

 

Den 26. april hadde rotaryklubbene i område G sitt vår-intercitymøte. Nittedal og Sagdalen rotaryklubber 

sto som ansvarlige arrangører. Om lag 100 fremmøtte fikk oppleve kveldens foredragsholder Lars Roar 

Langslet på sitt beste. Han tok tilhørerene gjennom en periode av Norges historie som har betydd enormt 

mye for landet Norge som fri nasjon. Han beskrev kong Christian Frederik som Norges redningsmann i 

1814. Langslet, med sin enorme kunnskap om emnet og en glimrende fremstilling av stoffet, ga oss en 

innføring i det politiske spill som utspant seg i kjølvannet av Napoleons-krigene.  

 

Nittedal RK og Sagdalen RK hadde lagt ned et godt arbeide for et vellykket Intercitymøte. Det ble servert 

kaffe og kaker og stemningen var meget god.  

 

Takk til klubbene for en innholdsrik kveld!  

 

 

 

 

Kveldens foredragsholder Lars Roar Langslet flan-

kert av de to programansvarlige Gerd Peyman, Nit-

tedal RK og Mirwais Amiri, Sagdalen RK 

 

 

 

 
 



 
Vi har sakset følgende fra Nannestad Videregående skoles Nannestad Videregående skoles internett-side: 

 

 

ROTARY ÅPNER VEIER                                                                                                  .     

Lærerikt, sier engelsklærer Marianne om amerikansk skolebesøk. Gjesteforelesningen med Jonathan Rut-

ledge var en del av utvekslingsprogrammet som det lokale Rotary bidrar til. 

Gjesteforeleser fra Pennsylvania på SSP 

av Ingun Raastad 

 

Elevene i Internasjonal engelsk og Samfunnsfaglig engelsk hadde nylig besøk av ”High School teacher ” 

Mr. Jonathan Rutledge fra Westmont-Hilltop Highschool  i Johnstown, Pennsylvania i USA. 

Han fortalte fra hverdagslivet som lærer ved en videregående skole i USA. Han viste også skolens hjem-

meside skolens hjemmeside og fortalte at 

lærerne hadde egne hjemmesider der de 

la ut undervisningsopplegg og informa-

sjon til elevene. Mr. Ruthledge undervi-

ser i europeisk og amerikansk historie 

samt er veileder for elevrådet på sin sko-

le. 

Internasjonal utveksling 
Besøket var en del av et utvekslingspro-

gram som Rotary Nannestad bidrar til  -

dette heter Group Exchange Study 

 Group Exchange Study – et utveks-

lingsprogram der  unge voksne yrkesut-

øvere reiser på studiebesøk til  et annet 

land og besøker arbeidsplasser som er 

relevant for dere egne yrker. 

Rotary Nannestad er også involvert i et 

program for ungdom på videregående 

skole og planlegger å ta imot en utvekslingstudent fra Australia som vil komme til Nannestad Videregåen-

de skole i januar 2013. 

Rotarys internasjonale utvekslingsprogram er bl.a for ungdom på videregående skole og unge voksne yr-

kesutøvere som ikke er medlem av Rotary, se http://www.rotary.no/innhold/224/stipend-og-ungdom 

 
 

http://www.nannestad.vgs.no/
http://www.whsd.org/page.cfm?p=2480
http://www.rotary.org/en/ServiceAndFellowship/MakeConnections/GroupStudyExchange/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.no/innhold/224/stipend-og-ungdom


 

 

 

 

 

 

JUBILANTER I JULI MÅNED 2012 
 

 

Medlemsnavn Fødselsdato Klubb År 

Landari, Morteza 03/07/1962 Lørenskog 50 

Strand, Rolf Jul 04/07/1942 Skjeberg 70 

Holtestaul, Halvor 04/07/1932 Ås 80 

Hatling, Bjørn 05/07/1942 Lørenskog Vest 70 

Hellsten, Kiss 06/07/1942 Ski 70 

Eskeland, Parvin 09/07/1937 Ås 75 

Kvernenes, Malvin 12/07/1962 Trøgstad 50 

Stoveland, Finn Eirik 12/07/1937 Lørenskog Vest 75 

Haagenrud, Svein Erik 12/07/1942 Sørumsand 70 

Hoff, Sveinar 16/07/1962 Nannestad 50 

Lundestad, Tore 19/07/1962 Borge 50 

Hernes, Erik 23/07/1942 Lillestrøm 70 

Tjernsbekk, Svein Anders 27/07/1962 Våler Østfold 50 

Arnessen, Tor 29/07/1937 Lillestrøm 75 

Ombustvedt, Thor Einar 31/07/1952 Vestby 60 

 

 

 

------------------------ 0 ----------------------------- 

 

 

 

 

HUSK ÅPEN DAG PÅ ÅRETS HANDICAMP! 

 

Og så minner vi om åpen dag på årets Handicamp den 28. juli fra kl 14.00 – 17.30. 

Dette skjer på Haraldvangen.    

http://www.haraldvangen.no/


 

 

Rotary klubb 

Medlemmer 31. mai 

  Oppmøte i 

år (%) 

Endring fra 

forrige mnd Totalt Kvinner  Møteprosent 

Antall 

møter 

Askim 59 0 69,8 4 70,7 0 

Aurskog-Høland 21 1 67,9 4 64,3 -1 

Borge 43 0 50,7 3 58,3 -1 

Drøbak 34 9 56,9 2 61,1 0 

Eidsvoll 55 7 51,4 3 53,8 0 

Eidsvoll Syd 22 0 60,5 5 67,5 0 

Enebakk 27 6 44,4 3 62,1 0 

Fredrikstad 60 14 43,1 4 55,6 -1 

Fredrikstad-Glemmen 23 4 52,2 3 44,2 0 

Fredriksten 31 4 40,4 5 44,1 1 

Gamlebyen/Fredrikstad 39 6 65,7 5 65,2 0 

Gardermoen 24 6 56,3 4 54,8 0 

Gjersjøen 30 16 66,7 3 59,7 0 

Halden 50 3 72 3 59,1 0 

Hobøl-Spydeberg 32 2 55,4 4 68,1 0 

Hvaler 20 5 66,3 4 62,2 0 

Jeløy 45 13 46,3 4 48,3 0 

Jessheim 46 6 48,8 4 52,8 -1 

Kløfta 48 4 70 3 68,4 0 

Kolbotn 52 9 50,4 4 52,7 0 

Kråkerøy 44 5 61,7 3 62,3 2 

Langhus 19 1 52 4 68 0 

Lillestrøm 44 3 51,4 4 55,9 -1 

Lørenskog 32 2 71,8 4 68,7 0 

Lørenskog Vest 25 4 65,3 3 55,9 0 

Moss 50 13 45,2 3 52,9 0 

Mysen 47 9 61,6 5 61,4 0 

Nannestad 36 2 57,5 5 55,5 -2 

Nesodden 41 14 52,5 3 55,3 -1 

Nittedal 42 7 50,7 4 58,3 0 

Nordby 24 1 50 2 54,4 0 

Onsøy 33 7 62,1 5 63 -1 

Oppegård 57 10 70,8 4 67,9 0 

Rakkestad 58 17 54,7 4 57,2 0 

Rolvsøy 29 3 62,8 3 67,9 0 

Rygge 38 2 46,8 4 54,7 0 

Råde 29 6 42,3 1 55,6 0 

Sagdalen 25 1 83,2 4 82,1 0 

Sarpsborg 42 9 44,9 4 56,9 -1 

Skedsmo Nord 24 4 53,1 4 59,2 0 

Skedsmokorset 34 5 56,5 3 58,6 0 

Ski 39 6 49,2 3 49,9 -1 

Skjeberg 39 0 70,5 5 75,3 -1 

Strømmen 24 4 75,3 3 68,8 0 

Sørumsand 31 2 67,7 3 62,6 0 

Trøgstad 38 3 42,2 4 56,7 0 

Tune 37 2 71 5 64,6 0 

FRAMMØTESTATISTIKK FOR MAI MÅNED 2012 



Vestby 43 2 72,7 3 63,8 0 

Våler Østfold 22 0 47 3 68,3 0 

Ørje-Töcksfors 23 1 0 0 52,2 0 

Årnes 46 7 76,1 4 68,9 0 

Ås 55 16 48,1 3 58,3 0 

 

 

 

 

AVSKJED 

 
Så må jeg innse, erkjenne og sanne 

at året har gått for fort. 

Jeg hadde nok med å holde hodet over vannet 

og rakk ei å utføre noe som var stort. 

Men heldigvis består ikke Rotary av helter 

som skryter og stikker seg frem. 

Nei de er trofaste hverdagshelter  

som du finner i de tusen hjem. 

De jobber så trutt i det stille 

for å hjelpe sin nestes ferd. 

Det er fredens og forståelsens ånd som skal spille  

for å skape en bedre verd. 

Så selv om jeg er liten og svakelig og ikke lykkes med no,` 

står tusenvis bak meg til daglig  

med aktivitet som er nyttig og god. 

Derfor er jeg ikke mismodig og depper i denne stund, 

med en grasrot så frisk og frodig står vi fortsatt på stødig grunn 

Det er derfor med sol i sinnet jeg går fra bordet i dag; 

nye krefter står parat til å kjempe de ukjente fremtidige slag. 

En framifrå kar, grundig forberedt og ready 

Kjede og ansvar er nå ditt, min kjære, Jan Eddie! 
 

Steinar Wøllo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaksjonen for månedsbrevet er avsluttet den 15.06. 2012. Fra og med neste måned overtar 

Paul-Bjarne Hansen fra Drøbak Rotaryklubb som redaktør for månedsbrevet og jeg takker 

herved for meg og ønsker dere en riktig god sommer! 

 

Kjell Martin Holen 

      redaktør 

http://www.google.no/imgres?q=god+sommer&start=190&hl=no&biw=1229&bih=625&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=hFNQCWq66HdXlM:&imgrefurl=http://hannesfrisorer.blogg.no/&docid=euwVxVjucvtEPM&imgurl=http://bloggfiler.no/hannesfrisorer.blogg.no/images/927960-8-1310030791300.jpg&w=320&h=297&ei=SeasT9G9IYGg4gSRu8GEDA&zoom=1&iact=hc&vpx=708&vpy=259&dur=1593&hovh=216&hovw=233&tx=131&ty=122&sig=114682758282825211846&page=9&tbnh=135&tbnw=145&ndsp=24&ved=1t:429,r:9,s:190,i:24

