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Velkommen til et nytt Rotaryår. 

Takk til Yvona 

La meg først få takke Yvona for innsatsen i året som nå er avsluttet. Det er igangsatt flere nye 

distriktsprogram i året som gikk og mye av dette skal vi ta med oss inn i fremtiden. 

 Yvona har satt medlems- og klubbutvikling i fokus. Ansvar for dette ligger i år hos Sean 

Armana. 

 Sean og hans hjelpere jobber med å starte opp igjen Varna Rotaract klubb, og den kommer 

nok opp å stå allerede i høst. Veldig fint. 

 RLI (Rotary Leadership Institute) ble tatt til Norge av Elsa Nysveen, og det er hun som er 

ansvarlig for dette i D2260 i år. Kursene starter til høsten. Meld deg på! 

 Club Visioning er også igangsatt og mange klubber har allerede gjennomført eller bestilt 

dette planleggingsverktøyet. 

 

Hvem er så denne nye Distriktsguvernøren? 

 

Jeg heter Rune Magnussen, er 61 år og i fullt arbeid. 
Nannestad RK er min klubb og jeg har vært medlem siden 
1998. Jeg var president i 2015/16 og har jobbet som GSE 
Chair, Group Study Exchange ansvarlig i D2260 i 7-8 år. 
Lærekurven nå er bratt, men jeg har gode hjelpere i 
Distriktet og håper også på gode råd fra alle medlemmene 
i klubbene. Jeg vil i denne sammenhengen spesielt takke 
PDG Johan Østby som til alle døgnets tider, det siste året 
(og vel så det), har stilt opp for meg med gode råd og også 
praktisk arbeid. 

 Jeg er ansatt i JOOL Capital Partner AS. Jeg er nyansatt som Daglig leder, men har jobbet for firmaet 

i 4 år tidligere med å bygge opp et forsikringssparekonto-produkt. Jeg har gjennom de siste 8 årene 

samtidig drevet mitt eget firma med økonomisk rådgivning innenfor sparing plassering og pensjon.  

På fritiden holder jeg foredrag og smakinger om Cognac. 

Min klassifikasjon er Bank Manager fra min tid i bank. Jeg har jobbet i mer enn 30 år i Den norske 

Creditbank, DnC, Den norske Bank, DNB og Danske Bank (Fokus Bank). 

Jeg har vært gift med Grethe siden 1980. Vi har ingen barn, ….og heller ingen barnebarn. 

Innenfor Rotary brenner jeg særlig for temaene 

 TRF - The Rotary Foundation og 

 End Polio Now 
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Barry Rassin – hans tema og team. 

 
 

RI Presidenten Barry Rassin fikk en spesiell inngang til sitt år. President Elect (PE) Samuel F. Owori 

fra Uganda døde 15. juli 2017. Oworis PE år var allerede startet og han hadde gjort mye av sin 

planlegging før dette. Etter hans dødsfall måtte det velges en ny RI President, og valget falt på Barry 

Rassin fra Bahamas (han ønsker å bli kalt kun Barry). Han fikk kort tid til å legge sine planer og sette 

sitt team. Barry er en folkelig og åpen president som vil bringe Rotary videre. Han har valgt et tema 

som jeg liker godt – «Be the Inspiration»! Et tema som inspirerer og gir oss alle et hint om å 

være inspirerende. Temalogoen viser solen over Bahamas og en blå bølge. Bølgen er et viktig 

symbol som har to fokusområder 

 Vannet som lager bølgen forbinder oss alle. Det er en linje gjennom vannet som går fra 

f.eks. Sean i Jeløy RK til Barry på Bahamas 

 Vannet utgjør en trussel for en del av verden. Hvis isen på sydpolen og på Grønland smelter 

vil det resultere at havoverflaten stiger. Fortsetter dette så kan Barrys øy, Bahamas være så 

godt som borte i år 2100.  Barry ønsker å inspirere oss alle til å tenke miljø slik at vi kan 

unngå utslettelsen av de lavest liggende øysamfunnene. 

Barrys team vil jeg nevne spesielt. Han har satt sammen et team som helt sikkert er gode ledere for 

Rotary i det kommende år. Hvordan og hvorfor teamet er valgt kjenner jeg ikke til, men det har 

etter min mening en svakhet. Det finnes ikke en kvinne i teamet. Dette har blitt påpekt av flere og 

jeg kan derfor ikke unngå å nevne det her. Vi kan bruke mye tid på å snakke om sammensetningen, 

eller vi kan ta det som en inspirasjon til å utvikle og vise fram de dyktige jentene/kvinnene vi har i 

vårt distrikt. De finnes i stort antall i Norge og noen av de er allerede synlig internasjonalt. La oss 

bruke dette jenter, til å ta utfordringen. Ta oppdragene i Rotary når de kommer. Det er ingen tvil 

om at dere har kompetansen. Barry vil at vi skal inspirere og bli inspirert. La oss sammen ta 

utfordringen – da blir det enda morsommere å være rotarianer, ikke bare å være medlem i Rotary. 

Se bare på årets ledergruppe i vårt distrikt.   IPDG Yvona Holbein, DGE Jutta Bachmann, DGN Ine 

Barlie og DG Rune Magnussen 
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Rotarykalenderen  

August er måneden for medlemskap og klubbutvikling. Distriktets Medlemsutviklingsarbeid ledes av 

Sean Armana i Jeløy RK. Han har spesielt fokus på rekruttering av nye medlemmer samt oppstart av 

en Rotaract klubb. Mange klubber har gjort en stor innsats på området og lykkes godt. Sean kan 

fortelle om hvilke klubber som kan dele kunnskap om dette arbeidet. Det er ingen Hokus Pokus, det 

er systematisk arbeid som kan benyttes i alle klubber. 

Rotaract 

Varna Rotaract klubb starter opp igjen i høst og Sean Armana har vært sentral i 

dette arbeidet. Er det mulig for klubber i ditt område å gjøre som klubbene rundt 

Moss? Dette er en god rekrutteringskilde til nye medlemmer i Rotaryklubbene 

fremover. 

 

Rotary Leadership Institute 

Det er vårt distrikt ved Elsa Nysveen som starter med RLI i Norge. Og sammen med 

Distrikt 2310 (Oslo, Bærum, Asker og Buskerud) er det gjennomført opplæring av 

fasilitatorer og de første RLI kursene starter denne høsten. Påmeldingen er startet og 

her er det først til mølla. Elsa Nysveen tar i mot påmeldinger fra dere. Det finnes 

brosjyrer, og Elsa eller undertegnede kan sende denne elektronisk om du ikke har fått den. 

Distriktskonferansen 2018 

Høstens distriktskonferanse på Thon Hotell Oslo Airport er på det nærmeste ferdig planlagt. 

Invitasjon er sendt ut til klubbene, så sett av dagene 14.-16. september allerede nå. Årets tema er 

«Livsstil og Helse», og i tillegg til våre egne personressurser i distriktet, kan vi love gode eksterne 

foredragsholdere, (se i programmet). 

Distriktets Håndbok 2018/19 

Distrikts hjemmeside (d2260.rotary.no) anbefaler vi at du følger opp jevnlig. Her vil du finne mye 

nyttig informasjon. Link til årets distriktshåndbok finner du under menyen som heter 

«Distriktsguvernør». 

I distriktshåndboken finner du oversikt over distriktets ledelse og mye annet som du kan ha nytte av 

i Rotary. 

God Sommer 

Til slutt vil jeg ønsker dere alle en Riktig God Sommer. Er du ikke hjemme så anbefaler vi gjerne 

besøk i en Rotaryklubb der du er – om det er ved sjø eller fjell, i Norge eller i utlandet. 

Hvis du ønsker å kontakte meg kan du sende en epost eller ringe.  

Du treffer meg på 934 14 007 eller rm007@online.no 

Sommerhilsen fra  

Rune Magnussen 
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Sommerens jubilanter i distriktet: Gratulerer til alle som fyller «runde» år i juli og august!! 

 
Navn Fødselsdag Klubb Alder 

Olsson, Jan Erik Aarsland 01.07.38 Kolbotn Rotary Klubb 80 

Jahren, Even 01.07.58 Rakkestad Rotary 60 

Gresslien, Ingunn 04.07.58 Eidsvoll 60 

Thorsen, Terje 05.07.48 Strømmen 70 

Scheele, Terje 06.07.43 Tune Rotaryklubb 75 

Neerupudi, Satya 06.07.68 Nannestad 50 

Sander, Dennis 07.07.68 Lørenskog 50 

Steen Larsen, Terje 10.07.43 Kråkerøy 75 

Tveito, Gjermund 11.07.43 Oppegård 75 

Johnsen, Hans Marius 11.07.48 Sørumsand 70 

Halvorsen, Per 11.07.43 Skjeberg 75 

Tronsmo, Anne-Marte 13.07.48 Ås 70 

Lannem, Thor 13.07.43 Rakkestad Rotary 75 

Andersen, Svein Austen 13.07.38 Rolvsøy 80 

Larsen, Borger 14.07.48 Trøgstad 70 

Johannessen, Roger 16.07.38 Skjeberg 80 

Løkkeberg, Oddvar 18.07.38 Rygge 80 

Johnsen, Audun 18.07.38 Kløfta 80 

Singh, Bal Ram 18.07.43 Ås 75 

Tveit, Erling 19.07.43 Ås 75 

Vermedal, Ragnar 22.07.58 Fredrikstad 60 

Gander-Hansen, Jonny 23.07.58 Sarpsborg 60 

Yven, Jim 25.07.68 Borge 50 

Onstad, Tore H. 25.07.38 Kolbotn Rotary Klubb 80 

Watvedt, Therese 25.07.78 Rakkestad Rotary 40 
Thomassen, Rolf Kjeld 
Rogde 25.07.48 Trøgstad 70 

Holene, Jørn Tore 30.07.43 Mysen Rotary klubb 75 

 

Navn Fødselsdag Klubb Alder 

Eriksen, Per Henrik 02.08.58 Skjeberg 60 

Pedersen, Svein Håkon 03.08.38 Halden Rotary Klubb 80 

Meder, Per 03.08.43 Moss 75 

Hagen, Grethe Østbak 06.08.48 Sagdalen 70 

Senn, Max 06.08.43 Nesodden Rotaryklubb 75 

Øye, Halvard 08.08.48 Drøbak 70 

Gjetnes, Ivar 08.08.43 Halden Rotary Klubb 75 

Jordet, Thore Sigurd 11.08.43 Skedsmo Nord 75 

Gundersen, Ole Andreas 13.08.48 Askim Rotary 70 

Aas, Håkon 15.08.58 Lørenskog 60 

Nyhaug, Arne 16.08.43 Råde Rotaryklubb 75 

Bakken, Mads 18.08.43 Nannestad 75 

Tellefsen, John 18.08.43 Sørumsand 75 

Haldorsen, Håkon 22.08.43 Moss 75 

Hammervold, Tore 22.08.38 Skedsmokorset 80 

Strand, Arne Peder 23.08.43 Lørenskog 75 

Aalborg, Jan Anders 24.08.58 Eidsvoll 60 

Amundsen, Roar 26.08.38 Strømmen 80 

Sedal, Per 26.08.48 Jeløy 70 

Jonsen, Jon A 26.08.28 Onsøy 90 

Tønsberg, Hugo Asbjørn 29.08.38 Aurskog-Høland 80 

Salbuvik, Widar 30.08.58 Jeløy 60 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


