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Kjære Rotaryvenner i distriktet! 

 Fra 1.juli 2013 har jeg gleden av å bære guvernørkjedet i Rotary distrikt 2260. Magnus støtter meg 

alltid i mitt arbeid for Rotary. 

En varm sommerferie nærmer seg slutten for flere av oss, og andre har etterlengtede feriedager 
foran seg. Måtte de som har feriedagene til gode også få strålende og varme dager! 

Undertegnede har hatt guvernørstatus i noen julidager allerede. Hjulet har rullet videre. Også i de 51 
klubbene i vårt distrikt har det vært lederskifte. Presidentkjedene og ledelsen av klubbene er gitt til 
nye presidenter. Jeg håper at årets presidenter kjenner seg godt forberedt til å lede klubbene. Husk 
at dere har mange tillitsvalgte både i egne klubber og i distriktet som gjerne hjelper dere.  

Jeg har mottatt mange eposter fra Rotary International i sommer, men ganske få fra rotarianere i 
distriktet vårt. Det er ferie i de fleste klubber, men jeg vet at noen klubber også har hatt møter i juli.  

I år skal vi jobbe for å fremme RI-president Ron Burtons tanker og ideer etter hans tema: Engage 
Rotary – Change Lives. Det burde ikke by på problemer for klubber og tillitsvalgte i distriktet vårt. 
Gjennomlesing av klubbenes planer og mål viser stor aktivitet og varmt engasjement i alle 
lokalmiljøer.  

Jeg gleder meg til å følge med i klubbenes arbeid i året som kommer. Klubbesøkene beskrives av 
mine forgjengere som et lite «maraton», men også som spennende og hyggelige møter med 
Rotaryvenner. Når jeg kommer til din klubb,  gleder jeg meg til å få et enda bedre innblikk i din klubbs 
engasjement for Rotary. 

Årets distriktskonferanse, 21. og 22.september, på Quality Airport Hotel Gardermoen, Jessheim 
Nord, blir et fellesløft for Årnes Rotary Klubb og distriktledelsen. Vi gleder oss til å se hva klubbene i 
distriktet driver med og har nå sendt ut invitasjon til klubbene hvor dere inviteres til å vise frem 
prosjekter og det dere jobber med i klubbene. Dette vil inspirere til nye prosjekter og øke 
engasjement i andre klubber. Ikke glem at Rotary Foundation også gir små klubber mulighet til å 
utrette store ting!  

Invitasjon til distriktskonferansen sendes ut til klubbene i august.                              

**** 



Fra Jan Snare har månedsbrevet fått dette innlegget:  

Strømmen Rotaryklubb i spissen for ny tradisjon i 

Strømmen; SAGELVAFESTIVALEN 

I Strømmen Rotarys regi, og gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner i Strømmen, ble 
Sagelvafestivalen 2013 en suksess. 

President, Lars Anders Lorvik hadde ved sin tiltredelse som president, et ønske om å gjøre Strømmen 
Rotaryklubb kjent og anerkjent i lokalmiljøet. Han presenterte ideen om en festival for klubbens 
medlemmer og frivillige organisasjoner på Strømmen og fikk med seg ildsjeler, som tok på seg denne 
omfattende oppgaven. Målet var nemlig å tilby Strømmens befolkning en festival en ettermiddag og 
kveld med underholdning fra lokale krefter.  

Etter måneder med forberedelser i samarbeid med Strømmen Storsenter og foreninger i lokalmiljøet; 
Strømmen Idrettsforening, Strømmen Vel, Sagelvas Venner, Frivilligsentralen, Trevar´ns Venner, 
Strømmen Bibliotek og Strømmen Menighet, kunne et omfattende program presenteres. 

Det ble lagt opp til aktiviteter og underholdning på seks forskjellige steder langs Sagelva, elven som 
renner gjennom Strømmen, samt to andre steder på Strømmen. 

Fredag, den 21. juni kl. 17.00 ble Sagelvafestivalen høytidelig åpnet av Skedsmos ordfører Ole Jacob 
Flæten. 

Et værvarsel, som ikke lovet det beste, satte ikke noen demper på arrangementet. Sju barnehager i 
Strømmen hadde pyntet langs hele elven. Et flerkulturelt miljø laget spennende retter som 
Strømmens befolkning satte meget stor pris på. Teatergrupper, freestyle dansere, speidere, sangkor, 
orkestre m.fl. fikk vist sine ferdigheter. Av andre aktiviteter kan nevnes demonstrasjon av 
oppgangssag og møllevirksomhet som i gamle dager, visning av Strømmens historie, fotoutstilling, 
kirkekonsert samt fotballcup for barn. 
Det var aktiviteter for besøkende i alle aldre langs hele elven. Dagen ble avsluttet med bål for barna 
og senere et stort bål for de noe eldre. 

Det ble en dag der Strømmen Rotaryklubb fikk markert seg i lokalmiljøet på en positiv måte. 
Naboklubben Lørenskog Rotaryklubb deltok også på en felles Rotary stand. 

Sagelvafestivalen fikk bred omtale i lokalpressen både i forkant og etter arrangementet. Strømmen 
Rotaryklubb ble eksponert som hovedarrangør i så vel media som i alt markedsmateriell som ble 
utarbeidet for festivalen. Klubben håper med dette å ha lagt et grunnlag for rekruttering av nye og 
kanskje yngre medlemmer. 

Tilbakemeldinger viser et stort ønske om at Sagelvafestivalen skal bli et årlig arrangement i 
Strømmen. 

De tyngste takene for planlegging og gjennomføring av Sagelvafestivalen 2013 sto følgende 
medlemmer for: Yvona Holbein (markeds- og aktivitetskoordinator), Gunnar Fr. Aasgaard 
(prosjektleder), Øivind Wethal (teknisk ansvarlig), Do Duy Loc (hjemmesiden 
www.sagelvafestivalen.no) og Kamran Elahi (produksjon av markedsmateriell). 

Strømmen Rotaryklubb takker distriktsfondet i område 2260 for støtte til dette lokale 
arrangementet. 

«Og guvernøren sier takk til Strømmen Rotaryklubb for stort engasjement!»  

http://www.sagelvafestivalen.no/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Strømmen-Saga området var godt 
besøkt, og det var mye aktivitet 
med speidere, utstillinger, salg av 
grillmat samt dans og musikk 

 
 

********** 
 
På årets distriktskonferanse vil dere kunne hilse på Wael Al-Orim, distriktets Rotary Peace Fellow-
kandidat. Wael har Årnes Rotary Klubb som fadder, og slik presenteres han av tidligere president Kari 
Garberg: 

Rotary Peace Fellowship   

Gert Danielsen- en Rotary World Peace Fellow (Nannestad Rotary Klubb) spurte for 1 år siden i brev 

til Lena Mjerskaug, Steinar Wøllo, Jan Eddie Tinlund og Elsa Nysveen om det var en klubb i vårt 

distrikt som kunne støtte en stipendsøknad om et Rotary Peace Fellowship for en av hans tidligere 

medarbeidere fra tiden for FN i Jemen. Jemen har ingen Rotaryklubber så han ville ha behov for 

støtte fra en klubb i et annet land. Elsa Nysveen spurte om Årnes Rotaryklubb vil bidra med en slik 

støtte til Wael Al-Orim. Og slik ble det. 

Wael Ahmed Salem Al-Orim er 27 år. Han måtte gjennom en omfattende søknadsprosess med stort 

dokumentasjonskrav. 

Vi hadde 3 intervjuer med ham på Skype. Vi hadde god støtte av tidligere 

utvekslingsstudenter. Kendall Griffiths fra Australia som har vært 

utvekslingsstudent i Årnes Rotary Klubb og Christian Olsen Nordby fra 

Nannestad Roatry Klubb som har vært utvekslingsstudent i Australia, stilte 

villig opp i prosessen. De hjalp oss med språket og utforming av spørsmål 

da intervjuet foregikk på engelsk. Det var med stor glede vi etter 

intervjuene kunne anbefale hans søknad. 

Det er seks utvalgte universiteter som har Rotary Centers for International 

Studies. Wael valgte og kom inn på University of Queensland i Australia. 

Han støttes altså av Rotary Foundation og får anledning til å ta en mastergrad i fredsarbeid og 

konfliktløsing. Han reiser til Australia februar 2014. Han kommer til distriktskonferansen vår den 21.-

22.september 2013. 

Kari Garberg  

President 2011-12 Årnes Rotary klubb 

 



Distriktets jubilanter i august gratuleres! 

Medlemsnavn Fødselsdato Klubb År 

Løvstad, Bjørn 08/08/1963 Jessheim 50 

Normann, Helge 26/08/1953 Gardermoen 60 

Vestli, Øivind 12/08/1953 Årnes Rotary 60 

Engh, Paul 14/08/1953 Nannestad 60 

Ådalen, Jon 13/08/1953 Tune Rotaryklubb 60 

Meder, Per 03/08/1943 Moss 70 

Foss, Tore 22/08/1943 Lørenskog 70 

Paulsen, Sture Knut 18/08/1943 Onsøy 70 

Haldorsen, Håkon 22/08/1943 Moss 70 

Nyhaug, Arne 16/08/1943 Råde Rotaryklubb 70 

Bakken, Mads 18/08/1943 Nannestad 70 

Strand, Arne Peder 23/08/1943 Lørenskog 70 

Gjetnes, Ivar 08/08/1943 Halden Rotary Klubb 70 

Senn, Max 06/08/1943 Nesodden Rotaryklubb 70 

Pedersen, Svein Håkon 03/08/1938 Halden Rotary Klubb 75 

Viksmo, Lise Kari 20/08/1938 Fredrikstad 75 

Hammervold, Tore 22/08/1938 Skedsmokorset 75 

Nordbø, Lars 24/08/1938 Fredrikstad 75 

Tønsberg, Hugo 29/08/1938 Aurskog-Høland 75 

Hopland, Egil 04/08/1933 Sarpsborg 80 

Brenna-Lund, Ketil 28/08/1933 Fredrikstad 80 

Evensen, Bjørn Walter 02/08/1933 Tune Rotaryklubb 80 

Fearnley, Thomas N 17/08/1933 Nittedal 80 

Opsahl, Roald 05/08/1933 Ørje-Töcksfors 80 

Larsen, Arne 07/08/1933 Drøbak 80 

Borge, Kåre Jan 21/08/1933 Råde Rotaryklubb 80 

Grønberg, Oddvar 25/08/1923 Halden Rotary Klubb 90 

 

**** 

DG takket IPDG Jan Eddie Tinlund for godt samarbeid i de foregående år og er glad for å ha ham på 

laget i året som kommer.   

Jan Eddie ble takket med PHF med en safir på guvernørskifte 1.juli 2013.  

 

 

 

 

 

 



På det hyggelige guvernørskiftet den 1.juli ble det flere bilder av ledergruppa.  Jeg er heldig som har 

kunnskapsrike tillitsvalgte i lederteamet. Jeg gleder meg til samarbeidet i året som kommer. 

 

 

 

 

 

 

 

IPDG    DG  DGE 

 

  

 

       

 

 

 

 DGE   DGN  DG 

                               Jan Sverre Hanssen  Jon Ola Brevig  Elsa Nysveen 

 

 

 

 

 

 

Distriktets håndbok for 2013 – 14 finner du på adressen: http://d2260.rotary.no/?pageid=113  

Måtte årets klubbmøter bli til inspirasjon og utvikling for hvert medlem og øke engasjementet for 

Rotary! 

Engage Rotary – Change Lives! 

Fortsatt god sommer!  

Guvernørens planlagte klubbesøk i august 

Eidsvoll Syd – onsdag 14.august                                                                                              

Kråkerøy – mandag 19.august                                                                                                                    

Askim – 20.august                                                                                                                                        

Auskog-Høland 27.august 

http://d2260.rotary.no/?pageid=113

