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Første månedsbrev i høst. (har du skrapet is på bilen ennå?) 

1. Rotary halvår er i gang med mange flotte opplevelser for en Distriktsguvernør:  

Jeg startet med klubbesøkene i uke 33 og i skrivende stund har jeg besøkt 6 klubber. Klubbene 

driver med ulike prosjekter og det er interessant å høre hvordan klubbene løser de forskjellige 

oppgavene de har bestemt seg for å fokusere på. 

Jeg har også rukket å delta i 40 års jubileum i Hobøl og Spydeberg RK. Dette ble en minnerik kveld 

med utdeling av 8 stk, hvorav jeg fikk dele ut 7 av dem. PHF og i tillegg masse god mat godt drikke 

og hyggelig selskap. Og som en prikk over i´en så var musikken både god og morsom. 

Som guvernør bruker jeg min taletid i klubbmøtene på å snakke om og bringe videre fra RI-

President Barry Rassin:  Medlems- og Klubbutvikling, Ungdomsarbeid, The Rotary Foundation og 

End Polio Now, samt PR og kommunikasjon. 

6 klubber er besøkt – 42 gjenstår. Jeg gleder meg til mange flere positive opplevelser! ☺ 

Møteplanen min finner du her: http://d2260.rotary.no/no/guvernorbesok-2018-2019  

Rotary Leadership Institute (RLI):  
Nedenfor finner du invitasjon til RLI. Nå haster det med påmelding om du vil ha med 

deltakere fra din klubb. Det er begrenset med plasser så «LØP OG KJØP» ☺.  

RLI er et dypdykk i kompetanse om Rotary som vil være nyttig for nye medlemmer og de som 

har vært medlem over tid. RLI er for deg som vil gjøre en forskjell i egen klubb! 

INVITASJON TIL ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE HØSTEN 2018 

Kjære alle klubber i distriktene D2260 og D2310. Høsten 2018 starter vi opp med Rotary Leadership Institute 

(RLI) for første gang i Norge. Vi viser til informasjonen som finnes i RLI-brosjyren. (Se nedenfor). 

Det første kurset blir gjennomført som en pilot felles for begge distriktene, og det er begrenset antall 

plasser.  

Klubbene bes nominere deltaker(e), deretter vil kursledelsen beslutte hvem som får plass denne gang. 

Utvalgsprinsippet er at vi ønsker et representativt utvalg fra begge distriktene. Tidlig påmelding vil også gi 

plusspoeng. Det er uansett maksimalt to deltakere fra den enkelte klubb. Dette første kurset går over tre 

kursdager, som alle vil være i Rotary-huset i Ileveien 6 på Kløfta. Vi har funnet at dette ligger sentralt for de 

aller fleste, og det er prismessig gunstig. Kursdatoene er:  

Lørdag 29. september kl. 09-16  

Lørdag 20. oktober kl. 09-16  

Lørdag 10. november kl. 09-16.  

Deltakerne bør fortrinnsvis ha anledning til å delta på alle tre kursdagene, men om forfall skulle skje, kan 

man komplettere manglende modul på senere kurs.  

Deltakeravgiften er basert på kostnadsdekning av lokale og lunsj, og dekkes av klubbene. Avgiften er 

estimert til kr 300 per deltaker per kursdag.  

Påmelding/nominasjon skjer per e-post til Elsa Nysveen, DT i D2260: elsa.ny@online.no.  

Faktura sendes klubben samtidig med bekreftelse av deltakelse, og skal være betalt før kursstart.  

RLI-Invitasjon og brosjyre 

 

http://d2260.rotary.no/no/guvernorbesok-2018-2019
/Users/RM007/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/35F9315F-EC67-4BD0-AEA4-4426E58C9663/elsa.ny@online.no
http://d2260.rotary.no/file-manager/file/2017-2018%20Yvona%20Holbein/RLI/INVITASJON%20TIL%20RLI%20m%20brosjyre.pdf?context=mosdoc
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Rotarykalenderen  

Basic Education and Literacy Month er tema for september 2018. La oss koble det til RLI som vil gi 

god basiskunnskap og vel så det om Rotary! 

Ellers er det viktig å merke seg at det vil avholdes et Medlemsutviklingsseminar i november. 
Invitasjon kommer! 

Årshjulet til D2260 

Distriktskonferansen vår går av stabelen den 14. – 16. september på Thon Hotell på Gardermoen.  

Fra 12. – 16. september er det nordisk GETS (Governor Elect Training Seminar) i Vilnius for Jutta og 

DGEene fra de øvrige nordiske distriktene. I tillegg er det Rotary Institute (åpent for alle) som er en 

god møteplass for rotarianere.  Her avholdes det bl.a. seminarer for TRF, End Polio Now, 

Medlemsutvikling, PR og Kommunikasjon.   

Og HUSK, som også er nevnt over: 1. samling RLI er i Rotaryhuset til Kløfta RK 29. september. 

Varna Rotaractklubb 

I løpet av høsten er det planlagt stiftelsesmøte for Varna Rotaractklubb. Det skjer på Jeløya. Sean 

Armana i Jeløya Rotaryklubb har vært en ivrig pådriver og fortjener en stor honnør for sin innsats.  

Rotaractklubbens president vil naturlig nok også møte i Distriktsrådet for å 

tale ungdommens sak. 

Det vil være en glede for meg å få lov å delta på klubbens stiftelsesmøte.  

 

14.-16. september er det tid for Distriktskonferansen 2018 

Høstens distriktskonferanse på Thon Hotell Gardermoen er på det nærmeste ferdig planlagt. Vi har i 

skrivende stund over 150 påmeldte.    

Årets tema er «Livsstil og Helse», og i tillegg til våre egne personressurser i distriktet, kan vi love 

gode eksterne foredragsholdere, (se i programmet som ligger på hjemmesiden til D2260). 

Distriktshåndboken 2018/19 

Denne ligger på distrikts hjemmeside. Vi anbefaler at du sjekker denne.  

Trykker du her: http://d2260.rotary.no/no/handbok-2018-2019 så finner du mye nyttig 

informasjon. 

Til slutt 

Jeg ønsker dere alle en god avslutning på sommeren. Så kommer høsten som vil gi oss nye gode 

opplevelser i arbeid, fritid og ikke minst i Rotary.  

Hvis du er ute på reise husk at vi har møterett i alle vel 35.000 klubber i hele verden. Det er veldig 

spennende, lærerikt og morsomt!!! 

Jeg gleder meg til mange flere klubbesøk. 

Om du ønsker kontakt med meg så ring eller send en epost. Du treffer meg på 934 14 007 eller 

rm007@online.no  
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En liten ting til: Når du har lest alt sammen, ønsker jeg meg en liten hilsen på epost 

rm007@online.no? Der kan det gjerne være en tilbakemelding, positiv som negativ, eller bare at du 

har lest. Jeg skal telle antall og ikke registrere hvem som responderer. Det er jo interessant å vite 

om det finnes lesere. 

Rotaryhilsen fra  

Rune  
Høstens jubilanter i distriktet: Gratulerer til de som fyller «runde» år i september og oktober!! 

 
Navn Fødselsdag Klubb Alder 

Skjelle, Hans 04.09.43 Strømmen 75 

Østby, Pål 04.09.68 Eidsvoll 50 

Moen, Egil 05.09.48 Askim Rotary 70 

Mo, Morten 06.09.58 Vestby 60 

Andresen, Ole Petter 11.09.68 Moss 50 

Anfinnsen, Per Christian 13.09.68 Askim Rotary 50 

Jakobsen, Arild 15.09.58 Enebakk 60 

Resberg, Lars 16.09.38 Tune Rotaryklubb 80 

Strømsæther, Dag 18.09.48 Gamlebyen/Fredrikstad 70 

Iversen, Gro Jeanette 19.09.68 Moss 50 

Armana, Sean 19.09.78 Jeløy 40 

Sandvold, Arild 23.09.48 Rygge 70 

Andres, Margareta 24.09.48 Onsøy 70 

Strand, Leif Otto 24.09.58 Skedsmokorset 60 

Huth, Ole Hermann 27.09.58 Sarpsborg 60 

Rimstad, Birgit H. 29.09.48 Skedsmo Nord 70 

Stomberg, Jörgen 29.09.68 Ørje-Töcksfors 50 

Broch, Berit 02.10.43 Lørenskog Vest 75 

Harlem, Odd Dagfinn 05.10.43 Rakkestad Rotary 75 

Hattrem, Hans Ingar 08.10.38 Kløfta 80 

Karlsen, Tor 10.10.38 Halden Rotary Klubb 80 

Klavestad, Bjørn 11.10.38 Sarpsborg 80 

Brække, Finn 12.10.38 Fredriksten 80 

Rostad, Ole Hartvig 12.10.38 Rolvsøy 80 

Trapness, Thor Otto 12.10.38 Skjeberg 80 

Andreassen, Gunnar 13.10.38 Kråkerøy 80 

Stene, Bjørn 17.10.48 Kråkerøy 70 

Syversen, Ragnar 17.10.43 Rolvsøy 75 

Knutsen, Odd Glasø 25.10.43 Strømmen 75 

Nybø, Inger Røkke 25.10.48 Sarpsborg 70 

Solberg, Steinar 27.10.28 Nannestad 90 

Fjærestad, Johan 28.10.38 Sarpsborg 80 

Melleby, Erik 31.10.38 Hobøl-Spydeberg 80 
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