
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Legg merke til teksten over: 

▪ Hvorfor er du medlem?  

▪ Hva har du gjort for å skaffe 1 og beholde 1? 

 

 

DISTRIKTSNYTT 

Distriktsrådsmøte 17.8.2017 

 
 

Torsdag 17.8. ble årets første distriktsrådsmøte avholdt. 

Det var hyggelig at de aller fleste inviterte kunne møte 

opp. AG-ene og komitélederne presenterte sine planer 

for året. I pausen ble det tatt portrettbilder og du vil 

snart kunne se hovedkontaktpersonene i distriktets 

organisasjon på www.d2260.rotary.no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRF og søknad om Rotary Peace Fellow 
Det er ikke mange som vet at 

Rotary har et stort freds-

engasjement og tilbyr årlig 100 

studenter stipend i fredsstudier på 

ett av 5 utvalgte universiteter i 

verden, bl.a. Uppsala, Sverige. 

Vårt distrikt har sendt en søknad om stipend for en ung, 

engasjert og aktiv dame fra Sør Sudan, Jackline John 

Bage. Hun har Bachelor i offentlig 

forvaltning og ledelse og i 2015-16 

var hun prosjektkoordinator for 

fredsarbeid i Sør Sudan. Hun var 

utvekslingsstudent i Norge, 

Nittedal og også senere på besøk i 

Norge.  

 

 

Siden tiltaket ble etablert for ca. 10 år siden, har Rotary 

utdannet over 10.000 entusiastiske yngre personer i 

fredsarbeid og konflikthåndtering. Se over hvor de nå 

arbeider. 
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Seminarer høsten 2017 
Det var svært mange deltakere på seminaret om 

Strategi og medlemskap. Seminaret om Prosjekter og 

TRF er også avviklet, så det neste er: 

▪ 25. og 26. oktober: Kommunikasjon og PR. 

Legg datoen i kalenderen! Mye spennende kommer fra 

vår store Kommunikasjonskomité. 

 

I tillegg vil det settes opp lokale Brukerseminarer for 

bruk av internett, Facebook og Medlemsnett.  

Følg med på Nyheter på web: http://d2260.rotary.no/   

 

 
 

Lederutvikling i distriktsorganisasjonen? 
Distriktet fungerer som serviceorgan for klubbene. Vi 

ønsker at Rotary skal være enda mer attraktiv for 

dagens aktuelle medlemmer og at distriktet bistår til 

dette. Vi trenger derfor enda flere som vil engasjere seg 

i distriktet f.eks. innen: 

▪ Prosjekt (hjelpe klubbene med valg og 

gjennomføring av lokale prosjekter) 

▪ Rotary Friendship Exchange (planlegging av 

gruppereiser og mottak av rotarianere i Norge) 

▪ Rotary Alumni (planlegge ungdomsaktiviteter) 

 

Også andre komitéer kan ta imot flere som vil bidra. 

Meld fra til distriktsguvernøren om du er interessert. 

 

 

Ny AG – område A 
Videre kan vi opplyse om at område A har fått en ny 

assisterende guvernør, Konrad Bjoner. Som sin 

forgjenger Even Jahren er også Konrad fra Rakkestad, 

konrad.bjoner@gmail.com. Konrad vil besøke klubbene i 

området og innkalle presidentene til møte om ikke 

lenge. Vi takker Even Jahren for mangeårig 

engasjement! Tusen takk! 

Rotary Alumni 
har fått sin leder, Lars Erik Hermansen (Halden RK).  

Han har så langt fått oversikt over deltakerne på de 

siste RYLA-samlingene og vil sette opp et spennende 

arrangement for ungdommene og forhåpentligvis 

reetablere kontakt med alle som har vært på Rotary-

aktiviteter som ungdomsutveksling, Rotaract og RLYLA. 

Klubber som har kontakt til tidligere Rotaract-ere bes 

kontakte ham på larsehe@online.no. 

 

Hjelp til hjemmeside og Medlemsnett 
Distriktsorganisasjonen har fått en forsterkning, Dag 

Gipling fra Tune RK. Som assisterende DICO vil han 

avlaste Johnny Rivli og hjelpe klubbene med alt som har 

med internett å gjøre. Kontakt: dag.gipling@getmail.no, 

tel. 480 95 773. 

 

Evt. problemer med Medlemsnett er det fortsatt DICO, 

Johnny Rivli, som håndterer. Husk at det er klubbens 

CICO som skal kommunisere med DICO!  

 

Link til hjelp om Medlemsnett er nå lagt på venstre side 

på forsiden vår – da får du: http://support.rotary.no/  

 

Distriktskonferanse – caps, pins, m.m. 
Distriktskonferansen nærmer seg og vi har valgt å legge 

opp til flere stands om klubbenes og distriktets 

aktiviteter, samt salg av Rotary-effekter.  
 

På klubbesøk viser jeg alle de fine 

magnetpinsene og på konferansen vil vi 

sende rundt et ark der dere kan bestille 

flere av dem til klubbmedlemmer. Alle som 

er stolte over å være rotarianere, bør bære pins på jobb 

(daglig) – om mulig. Denne kan lett flyttes på fra plagg 

til plagg. Så sjekk med klubben din, hvem vil ha! Også de 

med Rotary-skrift er fine å ha. For mer info, se her: 

http://eggenpresstrading.no/produktkategori/jakkenale

r/rotary-medlemsnaler/  

Det blir også mulig å kjøpe caps, Rotary-vester og 

kanskje også T-skjorter og gensere, samt refleks-

armbånd – lett å se i mørke! 
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ROTARY INTERNATIONAL 

Verdens Polio dag 24. oktober! 

Verdens poliodag byr på aktivitet verden over. Denne 

dagen kan klubbene benytte til økt oppmerksomhet 

mot vår store sak, utrydding av Polio. 

Se oppfordringen fra vår sonekoordinator her: 

http://d2260.rotary.no/no/polio#.WbqrwLJJaUk  

 

 

 

Det ligger mange bilder og videoer om polioarbeid her: 

https://www.endpolio.org/resource-

center#photography  

og her: 

https://brandcenter.rotary.org/en-GB/Images-

Video/Images  

Hva med å selge roser på et lokalt kjøpesenter, eller 

lodd, og samtidig snakke om deres lokale prosjekter og 

Polio? Se bildene nedenfor. 

 

 

 

Rotary + United Nations (FN) 

Det er ikke så mange som vet at Rotary var en viktig 

bidragsyter når UNESCO ble etablert, og deretter også 

FN. Rotary har derfor fortsatt en helt spesiell plass i FN-

systemet. Les mer om dette her: 

https://www.rotary.org/en/bond-united-nations-

enhances-rotary%E2%80%99s-visibility-and-resources  

Av den grunn har vi også hvert år vår egen FN-dag, da 

rotarianere inntar plassene i FN. I år er det i Geneva, 

Sveits, 11. november. Konferansen er åpen for alle 

rotarianere. Se her: https://www.rotary.org/en/un-day 

Bare å melde seg på! Her er programmet: 

https://rotarydaygeneva.com/en/programme/ 

 

 

NORFO, KOMMUNIKASJON 

NORFO hadde rotaryårets første styremøte i august og 

vår leder for kommunikasjonskomiteen i D2260, Ole 

Morten Ringdal, ble valgt som leder for 

Kommunikasjonskomiteen i NORFO. Vi gratulerer! 
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Kommunikasjonsstrategi 
Ole Morten Ringdal er også i gang med å få på plass en 

nasjonal kommunikasjonsstrategi for Rotary (bestilt av 

NORFO, dvs. de 6 DG-er). Vi ser alle frem til enda mer 

satsing på synlighet, omdømmebygging og markeds-

føring av aktiviteter i Rotary. 

Kommunikasjonkampanje fra RI vil inngå.  

RI har laget egen kampanje med videoer og bl.a. flere 

«ads» til Facebook. Alt kan lastes ned og brukes som 

slagord, sammen med det vi informerer om, se her: 

 

Eller her: 

 

Les mer om dette og bruk det! Man må logge seg inn på 

www.rotary.org, og så søke på People of Action eller 

se her: https://brandcenter.rotary.org/en-GB  

 

KLUBB-INFO 

Jeg har hittil besøkt 10 klubber. Her vil jeg dele med 

dere noen gode ideer, tips: 

Både Rakkestad, Skedsmo Nord og flere andre klubber 

lager lister med bilder av medlemmene (helst også 

kontaktinformasjon) – særlig viktig for nye medlemmer. 

 

Rakkestad RK skanner alle (viktige) historiske 

dokumenter og legger dem på Dropbox. I tillegg lager 

de CD-er med gamle bilder, som også skal på Dropbox. 

 

Borge RK har i mange år hatt et Rotary-hjul hengende 

på stolpen, som viser vei til Roald Amundsens Minde, 

der de også holder møter.  

 

Prosjekter 

Det finnes mange fine prosjekter i klubbene og det er 

vanskelig å fremheve kun noen. Klubbene har også 

sendt meg mange bilder og noen legges her.  

http://www.rotary.org/
https://brandcenter.rotary.org/en-GB


Lørenskog RK: Ny gruppe flyktninger med sine 

mentorer er i gang (dette er et bilde av den forrige 

gruppen). 

 

Nannestad RK: Refleksaksjonen i samarbeid med Trygg 

Trafikk var spontan og veldig populær. 

 

Strømmen RK gjennomførte 25. august 

Sagelvafestivalen for 5. gang. 

 

Jeg har oppfordret klubbene til å sende bilder til meg og 

23 klubber har gjort det. Veldig bra. Disse skal vi velge 

fra når det gjelder omslag til Distriktskonferansen. Men 

vi vil gjerne ha bilder fra alle klubbene! Så ikke nøl!  

Både oppdatert liste over prosjektene og etter hvert 

også bildene vil legges på vår hjemmeside. 

Kløfta RK gjennomførte en fin markering på den årlige 

Kløftadagen i regi av Kløfta Vel og Lions 26.august. 

 

 

Fødselsdager i august 

Gratulerer til jubilantene med stor dag i august! 

Navn Fødselsdag Klubb Alder 

Mollatt, Ole Jakob 02.08.37 Kolbotn  80 

Varden, Sven Åge 07.08.37 Rakkestad  80 

Burås, Kjell 08.08.37 Nannestad 80 

Hals, Thor 08.08.67 Askim  50 

Lind, Hanne 17.08.67 Halden  50 

Torjussen, Birger 18.08.47 Moss 70 

Ramstad, Svein 23.08.27 Lillestrøm 90 

Kjuus, Steinar 24.08.37 Skjeberg 80 

Narvesen, Stein Erik 26.08.77 Kolbotn  40 

Elstad, Lars Tore 28.08.47 Nannestad 70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September: 

Måned for utdanning og leseferdigheter 

Informasjon 
Vekslingskurs august: 1 USD = 8,05 NOK 

Vekslingskurs september: 1 USD = 7,85 NOK 

 

Bidrag til månedsbrev sendes til: 

Distriktssekretæren: Gunnar Fredrik Aasgaard, 

gaa@lorenskog.kommune.no, mob. 909 82 393.  

 
Kontakt til distriktsguvernør Yvona Holbein: 
Yvona.holbein@gmail.com, mob. 95 97 57 88. 
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