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Distrikt 2260     
 

Guvernørens 
månedsbrev 

 
Nr. 5  -  November  2009 

 
 

DG  Ulf S. Henriksen 
 

Fungerende 
distriktsguvernør:  
IPDG Åge Bjor 
aaehe-b@online.no 
 
Distriktets hjemmeside:  
www.d2260.rotary.no 
 
Rotary i Norge (NORFO): 
www.rotary.no 
 
Rotary International: 
www.rotary.org 
 
GSE ansvarlig 
Rune Magnussen 
rm007@online.no 
 
Kunstglasskontakt: Reidar 
Gjørven rgjorven@online.no 
 

Husk: Den klubb som selger 
flest fat pr. medlem vinner 
to nydelige lysestaker med 
utforming som står til 
fatene! 
 

 
 

60 solgte fat = kr 60 000 Polio+ 

 

 
   Pt. DG Åge     DG  Ulf 
 
Åge Bjor har, under Ulfs syke-
melding, overtatt de fleste  av 
guvernørens plikter og har 
sammen med flinke hjelpere p.t. 
fullføre Ulfs klubbesøk, minus 2! 
All kontakt med distriktsguver-
nøren skal rettes til  
Åge  Bjor   aaehe-b@online.no   
 ______________________________ 
 
Det går framover med Ulf. Kona 
Torun forteller at han har blitt flyttet 
til rehabiliteringsavdelingen. Han 
har også stått oppreist med støtte 
og viser framgang. Han kan ikke 
lese, noe man trodde. Han kan si 
noen ord, men ofte ikke de rette.  
Terapeutene er optimistiske. Torun 
fikk ham hjem på perm 20.-22. Det 
er utrolig hvordan hun står på.  
Vedr. lammelsen i benet og armen, 
er det mest tiltro til benet.  

Åge skal besøke Ulf neste mandag, 
sier han i et notat til redaksjonen.  
Vi ønsker alle Ulf god bedring! 
 

Distriktsguvernøren vil nok 
være sykemeldt i lang tid, 
men en venn av Ulf fra 
Nittedal RK kunne 12. 11. 
fortelle at Ulf kjente ham raskt 
igjen ved et besøk samme dag 
og ønsket å kommunisere, 
men språket svikter.  
I disse influensatider har 
besøk blitt begrenset, men 
send hilsener gjennom kona 
Torun.  (se også Åges innlegg side 2) 
________________________________Red.__ 
 

SKRATTKAMMERET  
Pr. 20.11.09  (se hjemmesida for 
daglig oppdatering av søylene) 
 www.d2260.rotary.no 
 
• 3056 solgte bøker i 152 klubber 
• à kr. 70,- = 213 920,- til Polio+ 
• gj.sn. 20 bøker pr. klubb 
• Et 3. opplag 1500 bøker er bestilt 

 
  Historien om ”One funny polio 
fundraiser” (historien om 
Skrattkammeret) som sto på Rotary 
Internationals web-side er oversatt 
til 9 språk og står NÅ på alle RIs 
internasjonale web-sider i 170 land.  
 
Bedre reklame kan ikke Norge få i 
Rotary verden, hilser Jan Vatn! 
   

Link til bestillingsbrosjyren:   
http://d2260.rotary.no/nyheter/sk
rattkammeret/brosjyre.pdf 

 

Distriktets webredaktør:  
eugen.landeide@online.no 
 
Redaktør for  
Månedsbrevet:   
ragnar.strand@tele2.no        

                     ETTERLYSNING: 
   Kandidat til posten 
Distriktsguvernør 2012/13 
 

GLADNYHET: Kom til Handicamp 2010!  Invitasjon til ungdom 
over hele verden sendes nå ut fra Jan Barlindhaug (administrator) og 
Tor Steinsrud (sekretær). Alle guvernører i Sone 15 og 16 er invitert 
til å hjelpe til med å finne kanditater. 
For detaljer, se www.handicamp.no og  secretary@handicamp.no.   
 
Se TIDSLINJEN for  Polio på: 
http://www.rotary.org/en/ServiceAndFellowship/Polio/Timeline/Pages
/ridefault.aspx



 Side 2 av 6                                

 

 
 

Kjære Rotarymedlemmer 
 
Først vil jeg på vegne av Ulf og hans kone si takk for den omtanke og omsorg som er vist Ulf 
under hans sykdom, fra alle klubber i distriktet.  
 
Det har ikke vært enkelt å vite hvordan man skal vise sin medfølelse, men jeg synes den ideen 
om at vi skriver til Ulf har vært god, og jeg har fått mange tilbakemeldinger fra hans kone 
Torun om at dette har han satt pris på.  Han er nå på rehabilitering og vi håper at det ikke er 
lenge til vi kan se ham på benene igjen, men vi må nok smøre oss med en god porsjon 
tålmodighet når det gjelder spørsmålet om når han kommer tilbake i full funksjon. 
 
Jeg ønsker også å si takk for den mottagelse jeg har fått i klubbene etter at jeg har gått inn som 
stedfortreder for Ulf. En stor takk også til de som har trådt til ekstra og som muliggjør at jeg 
kan håndtere dette arbeidet. Johan Hovdedalen har tatt flere klubbesøk, Ole-Ludvik Kleven har 
tatt ansvar for innhold og innkalling til flere møter og prosjekter, men det er mange flere. 
 
La oss sammen arbeide for å leve opp til Ulf’s visjoner. 
 
Vi er nå snart halvveis i Rotaryåret og klubbene er inne i sin høyeste aktivitetsperiode. Jeg er 
glad for det fokus klubbene viser for å utvikle klubben og klubbmøtene. Jeg føler meg trygg på 
at dette vil gjøre vår organisasjon, med vårt særpreg, attraktiv for nye generasjoner. Rotary skal 
utvikle oss som mennesker og gi oss kompetanse som setter oss i stand til å ta bedre 
beslutninger, hvor etikk og 4-spørsmålsprøven er en del av verktøykassen.  
 
Lykke til med det videre arbeid. Rotarys framtid er i våre hender.   
 
Hilsen 
 
Åge Bjor 
Pt. DG 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sonemøte i Warsava 
 

 
http://www.warsawrotaryinstitute2009.pl/ 

 

Rotary Zone 15 & 16  har hatt sin årlige 
samling. Her møtes lederne i begge 
soner for å diskutere utfordringer i 
organisasjonen og sette fokus, samtidig 
som neste guvernører gjennomfører et 
nytt trinn i opplæringskjeden – GETS - 
Governor Elected Training Seminar – på 
sonenivå.  
 
På bildet ser dere DGE Lena i diskusjon 
med neste direktør for vår sone Barry 
Matheson (i midt.) og vår Rotary 
Foundation ansvarlig Herman Stabell 
(t.h.). 
News letter November 2009 by RID 
Lars-Olof 
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Diagram over medlemsantall :  fra Sven-Erik Dippner Medlemsutvikling i D2260 i 
inneværende Rotaryår i blått, 
sammenlignet med det forrige år. 
Medlemstallet var 28 færre i oktober 
enn i januar. -- Rapport fra en av de 
større klubbene i distriktet (over 60 
medlemmer og høy gjennomsnitts- 
alder) viser stadig fler bosatt vekk fra 
klubben og vil om et par år kunne 
være halvvert fra dette og dødsfall! 
 

Nå må det jobbes planmessig ! Vi må 
søke å beholde de vi har, og få nye!! 

 
 
Internasjonalt vennskap 
Internasjonal virksomhet behøver ikke alltid å være en ’human-hjelp’ basert aktivitet. Mange 
klubber har vennskapsklubber hvor dette ’vennskap’av og til fører til hyggelige møter mellom 
Rotaryanere og deres familier. 
Nailsea RC i England hadde sin oppstart på 17. mai for mange år siden. Én i klubben visste 
det var Norges nasjonaldag og gjennom bekjentskaper og god hjelp i Norge ble kontakt 
opprettet med Nittedal RK. Kontakten består fortsatt! 
Forrige uke skrev PP Rolf Theil et fint brev til presidenten i Nailsea & Blackwell RC (som de 
nå heter, etter en ’fusjon’) hvor Rolf nevner gode minner fra besøk her og Rolf og kona Elis 
gjenvisitter der, ved N&B RCs 30-års jubileum i 2007. Så legger Rolf til: ” In the end of June 
2007, I wrote an enthusiastic report for the Internet pages of District 2260 about our visit to 
Nailsea & Backwell a few weeks earlier, and I shall ask everybody to read it, at: 
http://d2260.rotary.no/nyheter/NailseaandBackwellRC/NailseaandBackwellRC.html 
The text is in Norwegian, but you can find a nice picture there of three English and ten 
Norwegian Rotarians, all enjoying themselves in the garden at beautiful Tyntesfield.”  
 

Dette er også “Rotary Life”.  
 
Å aktivt utnytte den info som ligger på D2260 sin hjemmeside kan også gjøres ved hjelp av 
bilder – når mottaker ikke leser norsk. SÅ SEND BILDER sammen med materialet dere 
sender inn til hjemmesia vår!! (se side 1 for e-addressen til Eugene) 
Rolf legger også til en observasjon vi kanskje bør tenke på i vår travle hverdag. Han minnes 
sin presidenttid med følgende: " I was the President of Nittedal RC for the Rotary Year 2005–
2006, and know the joys as well as the challenges of this honorable and exciting office.” 
 
Det er en ære å bli valgt til president og det blir en spennende job når alle drar sammen. 
 

Red.  
 

Skjeberg RK hadde bokmesse 7. og 8. november. 6 – 7 tonn bøker solgt!  Se det hele på www.d2260.rotary.no   
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Samfunnsprosjekter oppdatering fra Onsøy Rotaryklubb 

Prosjektoversikten fra rotaryåret 2008-09 for din klubb ligger på distriktets hjemmeside; adresse 
http://www.d2260.rotary.no/samfunnsprosjekter/samfunnsprosjekter.html  

Fungerende distriktsguvernør Åge Bjor ønsker at klubbene oppdaterer denne informasjonen med 
årets prosjektengasjement. Vennligst send oss teksten slik at vi kan àjourføre prosjektover-
siktene på nettet. Hensikten er at dette skal være en idèbank for klubbene når de ser seg om etter 
nye prosjekter, og som viser hvor man kan henvende seg for å få nærmere opplysninger.  

Internasjonale prosjekter: Som tidligere meddelt har finanskrisen ført til midlertidig stopp i 
Rotary Foundations matching grant finansiering av internasjonale prosjekter. Vi anbefaler derfor 
at klubben konsentrerer sitt internasjonale prosjektengasjement til grundig planlegging med 
tanke på å sende finansieringssøknad i rotaryåret 2010-11. Husk at distriktets koordinatorer 
innen prosjektområdene Helse og Sult; Rent vann; Lese- og Skriveopplæring, hhv. Mohasina 
Syed, Lørenskog RK famsyed@hotmail.com;  Stein Nørve, Drøbak RK stein.norve@online.no; 
Rolf Theil, Nittedal RK rolf.theil@iln.uio.no  står alle til klubbens tjeneste.  

Lokale prosjekter: Som dere vet ble vår distriktsguvernør Ulf S. Henriksen alvorlig syk like 
etter distriktskonferansen i september.  Distriktskonferansens tema var ”Internasjonal migrasjon 
og nasjonal integrasjon”. Dette temaet er i media definert som den viktigste samfunnsutfordring 
i dagens Norge. Ulfs store håp med dette viktige temaet var derfor å oppfordre klubbene til å 
iverksette egne lokale prosjekter og klubbprogram med fokus på integrering av våre nye 
landsmenn  og –kvinner, ikke minst  med tanke på å få flere av dem som medlemmer i våre 
klubber.  

En tilbakemelding om hvordan din klubb vil følge opp dette viktige tema, vil være god 
terapi og en stor hjelp og oppmuntring i guvernør Ulfs rehabilitering etter hjerneslaget.  
Vennligst send oss noen ord om hva dere gjør eller planlegger å gjøre på dette område.  

Med vennlig hilsen,  Morten Bjerkan,  Leder Samfunnprosjekter D2260 

__________________________________________________________________________________ 
 
It is my pleasure to announce that applications for Rotary International exhibit booth space at the 2010 
Rotary International Convention are now available.  
Best Regards, Kimberly Dunton Braam,  Exhibits & Shipping Supervisor,  International Meetings, RI 
 
Så trenger du en utstillings-/salgsbod på neste Convention så sjekk www.d2260.rotary.no 
 
 
Bruk også selv distriktets nettside  www.d2260.rotary.no  !! 
 
Kom også gjerne med forslag til andre saker nettsiden vår kan brukes til. Det er heller ikke forbudt å 
sende inn bidrag og prosjektomtaler man gjerne vil ha inn. HUSK  BILDER – DE KOMMUNISERER ! 
Skriv til: eugen.landeide@online.no  og til Red. om noe bør inn i DGs månedsbrev. 
 
 
Fra Jan Vatn, mannen bak salgskampanjen for ”Krampelattern” (Skrattkammeret) kommer mer ’hygge’. 
Kan noen se for seg nordmenn gjøre noe slikt…..???? (  men det hadde jo vært moro da…) 
Video: 
Nov. 5. 2009: Men and women of a Rotary Club recreated the video of ‘Is This The Way To Amarillo?” 
to plug a national conference. (Rotaryanere averterer for The Conference2010.) 
http://www.telegraph.co.uk/news/newsvideo/?bcpid=4464161001&bclid=0&bctid=48370656001  
 

________________________________________________________________________________ 
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Bilder fra : 
Polio Pluss marsjen 
rundt Nordby tjernet 
på Jessheim.   
Evenementet sto om-
talt i forrige måneds-
brev. Her er bildene. 
Se ’hjemmesia’ vår 
for hele referatet. 

___________________________________________________________________________________ 
 

Bilder fra Klimakonferansen i D2260 gruppe G 

  
Se referat på distriktets hjemmeside www.d2260.rotary.no               KLIMAKONFERASENS LEDER 

HENRY KJELL JOHANSEN, SKEDSMOKORSET ROTARYKLUBB
 
 
 
 
 
 
 
Dette er da det andre månedsbrevet i  DG Ulfs sykefravær. Tilbakemeldinger som er mottatt om det første brevet har 
vært positive.  Fortsetter derfor i samme stil, slik Ulf  planla det i våres.  Vi er selvfølgelig dog alltid åpne for innspill ! 

 
Red. 
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 Fremmøtestastistikk oktober 2009     
 Rotary Totalt Antall Antall Møte- Ant. Oppmøte Endring av 
 klubb medlemmer kvinner prosent møter i år (%) medlemmer
 Askim 60 0 65,3 4 70,9 0 
 Aurskog-Høland 25 1 69,4 4 60,1 1 
 Borge 42 0 67,5 4 59,3 -2 
 Bundefjorden 21 9 63 4 75,6 0 
 Drøbak 43 8 x x x x 
 Eidsvoll 59 7 62,5 4 56 0 
 Eidsvoll Syd 25 1 64,6 4 51,7 -1 
 Enebakk 25 3 x x x x 
 Follo Syd 19 11 35,3 2 58,7 0 
 Fredrikstad 61 12 x x x x 
 Fredrikstad-Glemmen 29 5 x x x x 
 Fredriksten 33 4 71,8 5 56 1 
 Gamlebyen/Fredrikstad 49 10 58,9 4 57 0 
 Gardermoen 21 5 55 5 59,4 -2 
 Gjersjøen 26 12 63 4 63,4 0 
 Halden 55 3 50 4 46 0 
 Hobøl-Spydeberg 35 3 x x x x 
 Hvaler 23 5 59,8 4 59,8 0 
 Jeløy 54 17 52,8 4 54,7 1 
 Jessheim 49 5 67 4 60,2 -3 
 Kløfta 51 5 62,5 4 53,8 0 
 Kolbotn 48 7 66,2 4 75,8 -1 
 Kråkerøy 41 5 47 4 55,3 -2 
 Langhus 27 3 55 5 49,6 -2 
 Lillestrøm 41 3 x x x x 
 Lørenskog    33 1 70,4 5 59,9 -2 
 Lørenskog Vest 29 4 47,4 4 53 1 
 Moss 53 12 56,2 4 51,1 0 
 Mysen 48 3 64,6 4 60,1 -1 
 Nannestad 43 3 x x x x 
 Nesodden 23 5 65 5 58,5 0 
 Nittedal 50 9 69,5 5 61,6 0 
 Nordby 30 1 57 4 57,7 -1 
 Onsøy 34 6 58 4 59,1 -2 
 Oppegård 53 8 79 4 71,9 -1 
 Rakkestad 51 12 64,7 4 56 -2 
 Rolvsøy 32 2 72,9 4 66,4 0 
 Rygge 41 2 57 4 57,9 1 
 Råde 41 6 69,3 4 53,1 -1 
 Sagdalen 29 2 66,7 5 58 0 
 Sarpsborg 45 7 60,4 4 50,1 -3 
 Skedsmo Nord 29 6 49,1 4 53,8 -1 
 Skedsmokorset 40 6 64,3 4 64,5 -1 
 Ski 47 6 55,9 4 64,5 3 
 Skjeberg 38 0 72,8 4 70,7 0 
 Strømmen 28 4 x x x x 
 Sørumsand 37 7 53,4 4 54,9 0 
 Trøgstad 32 1 58,1 5 57,7 0 
 Tune 54 1 62,9 4 50,9 0 
 Vestby 46 2 55 4 45,4 -1 
 Våler Østfold 21 0 67 5 64,6 -1 
 Ørje-Töcksfors 26 1 x x x x 
 Årnes 49 9 84,1 4 71,3 -1 
 Ås 47 6 52,2 4 59,2 0 
 Totalt 2091 278 61,5 187 59,0 -23 

 

 


