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GSE ansvarlig 
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rm007@online.no 
 
 
Polio+  oppdatering 
 

http://rotary.org/en/Service
AndFellowship/Polio/Pages/
ridefault.aspx?housead 
 
 
Distriktets webredaktør:  
eugen.landeide@online.no 
 
 
Redaktør for  
Månedsbrevet:   
ragnar.strand@tele2.no 
 
        
                    
 
 

Kunstglasskontakt: Reidar 
Gjørven rgjorven@online.no 

 
SKRATTKAMMERET  
Link til bestillingsbrosjyren:   
http://d2260.rotary.no/nyhet
er/skrattkammeret/brosjyre.p
df 
 

 

    
Åge Bjor har, under Ulfs syke-
melding, overtatt guvernørens 
plikter. All kontakt med 
distriktsguvernøren rettes til  
Åge  Bjor   aaehe-b@online.no  
________________________________________________   
 

Åge har sendt følgende brev til 
presidentene i distrikt 2260 
 
 
Kjære Roaryvenner 
 
Katastrofen i Haiti er enorm. 
Når slike katastrofer inntreffer 
føler man seg maktesløs. Det 
er et enormt behov for husrom, 
mat og medisinsk hjelp. Kan vi 
bidra? 
 
Shelterbox, som har vært 
framvist på distriktskonfe-
ranser og andre arrangement 
flere ganger, er etter min 
oppfattning et område hvor vi 
kan yte hjelp og hvor midlene 
kommer direkte fram.  
En slik boks (se:  
www.shelterbox.org) 
inneholder telt og nødvendig 
utstyr for at10 personer kan  
fungere for en lengre periode. 
De første boksene er allerede 
ankommet Haiti. 

Pr dato er det sendt 3.300 bokser 
som innebærer at 33.000 personer 
får nødvendig utstyr. De tolv første 
boksene brukes til å lage sykehus på 
flyplassen. Det skal være et enormt 
behov for amputasjoner og disse 
teltene vil bli brukt for de 
pasientene. 
 
Hver boks koster nok 6.000,- 
Klubber og enkeltmedlemmer kan 
betale inn for hele eller deler av en 
boks. Shelterbox Norge vil så sørge 
for at antall bokser som det blir 
betalt for blir bestilt og sendt. Vi vil 
hele tiden få orientering om hvor 
mye penger som har kommet inn og 
hvor mange bokser som er sendt. 
 
Penger kan sendes til: 
  
Shelterbox Norge  
Postb. 13, Slemdal 
0710 Oslo 
Konto nr. 1503.14.02686 
 
HUSK Å MERKE MED 
AVSENDERKLUBB OG 
EVENTUELT GIVERNAVN 
 
Shelterbox Norge er ledet av en ung 
entusiastisk person, Jack Lie Bull, 
som er medlem av Holmenkollen 
RK. 
 
Rotary Int. har også etablert et fond, 
HAITI Earthquake Relief Fund 
hvor det er mulig å gi penger.  
 
Med hilsen  
 
Åge Bjor 
Pt. DG  
Se også brev fra RI Presidenten 
på side 2                              Red. 
 

 

Blir det ledig 
plass her også i 
neste utgave ? 
SKRIV  INN ! 
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RI-president John Kenny har sendt ut et brev til alle i Rotary. 
 
Hovedpunktene står nedenfor. 

 

For å lese hele brevet gå til distriktets hjemmesiden www.d2260.rotary.no 
 
 
Dear Rotarians:  

 18 January 2010 
 
We are deeply saddened to hear of the recent earthquake in Haiti, and we are touched 
by the commitment of Rotarians to assist the communities affected by this disaster.  
Rotary International is coordinating relief efforts, and we are writing to you today 
to provide you with information on how you may work through Rotary to make a 
significant contribution toward alleviating this major humanitarian crisis.  
 
The Rotary Foundation has established the Haiti Earthquake Relief Fund, a donor 
advised fund, for the purpose of collecting contributions for earthquake victims. 
Details about the fund have been posted on the RI website. Please note that all 
contributions must be in U.S. dollars, and only U.S. tax receipts will be issued. 
Additionally, District Designated Funds cannot be accepted.  
 
Additionally, articles have been posted to the home page of the RI website 
www.rotary.org with details on Rotary club involvement in relief efforts and  
how you can help.  
  
As always, when organizing a response to a local or international disaster, we 
encourage Rotary clubs and districts to work with experienced emergency relief 
organizations such as UNICEF, the International Federation of the Red Cross and Red 
Crescent Societies, Doctors Without Borders, ShelterBox, Aquabox, and World Water 
Works to meet the immediate needs of victims affected by the disaster.  
 
It is our hope that with your meaningful and rapid response to this appeal, you will 
be able to help rebuild the future for millions of innocent people affected by this 
crisis.  
 
Thank you for your commitment to helping disaster victims.  
 
  
Sincerely,  
 
John Kenny, President Rotary International  
  

 

 
Pt. DG Åge minner om: 

Neste Convention er i Montreal i Canada, 20. - 23. juni 2010..  
  
http://rotary.org/en/Members/Events/Convention/Pages/ridefa
ult.aspx?housead  

Skal du dra?  Hvem ordner en ’gruppe tur’ ? 

 
Eidsvoll Syd RK  har i 2009 solgt over 200 eks. av sin DVD til kr. 150,-   ” Levende bilder og minner, nr. 3 ” 
 
Eidsvoll Syd Rotary  (<< Ctrl + klikk) for å sende forespørsel, eller gå inn på www.d2260.rotary.no  for å se 
hele historien og også mulighet for å avspille ’smakebiter’ fra DVD’n 

 
På sin hjemmeside  www.eidsvollsyd.rotary.no  viser de til vinner av Ungdomsmiljøprisen på  kr. 10.000,- for 
2008, som ble finansiert ved tilsvarende DVD-salg året før. ( OBS: litt stort og tungt program, for å se. Red.) 
 
Noe å tenke på for andre klubber på jakt etter mulige inntektskilder? 
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30 November 2009  skrev Ed Futa General Secretary RI: 
  

 
FINANCIAL UPDATE ON THE GLOBAL FINANCIAL MARKETS AND THEIR IMPACT ON ROTARY  
 

Dear Rotarians,  
I am happy to report continuing improvement in the financial picture for Rotary  
International and The Rotary Foundation since my last communication on 8 September.  
Positive market performance this fiscal year through September resulted in investment 
earnings of US$11 million for Rotary International and $58 million for The Rotary 
Foundation. We are continuing to see further improvement this quarter, though the 
markets remain volatile.  
Many Rotarians have expressed concern over the magnitude of last year’s investment 
losses. Last year was truly extraordinary in that global financial markets suffered 
their greatest losses since the Great Depression. Nearly all asset classes (stocks, 
bonds, real estate, etc.), including those in which the Foundation’s assets are 
invested, experienced losses. The Foundation’s investment losses were very similar to 
those experienced by other major endowments and foundations.  
RI’s reserve fund remains above mandated levels. The Foundation reserve has increased by 
approximately $34 million since 30 June 2009, though it stands at a negative $8 million, 
well below the target reserve level. Rotary’s cash flows remain positive, and we have 
not had to liquidate securities to operate or fund program spending this fiscal year  . 
. . . . .   
 
For å lese hele rapporten, gå inn på hjemmesiden vår  www.d2260.rotary.no 
 

 
Hederspris til Sten Walther 

 

Rolvsøy Rotaryklubbs ”Hederspris 2009 for samfunnsnyttig arbeid” er tildelt 
Sten Walther Karlsen. Gjennom en årrekke har han gjennom foredrag, 
skrifter og bøker bidratt til å bevare kulturhistorie i både Rolvsøy og 
Fredrikstad.  I 1993 var han med i redaksjonskomiteen for jubileumsskriftet 
for Hauge skoles 100-årsjubileum. To år senere er han forfatter av ”Rolvsøy 
IF gjennom 75 år”, og i fjor var han medforfatter av boken ”Rolvsøy kirke 
100 år”. En mer enn 20 års stor innsats i redaksjonskomiteen for Rolvsøy 
menighetsblad er også en del av hans kulturaktivitet. 
 

Sten Walther, for de fleste kjent som det smilende ansiktet i FBs ”På 
tråden”, har vært med i redaksjonen for ”Fredrikstad Byleksikon, 2. utgave”. 
I 2003 var han medforfatter av Fredrikstad Fotballklubbs 100-årige historie. 
Hedersprisen, et tinnfat med emblem og inskripsjon og et diplom ble 
overrakt av klubbens president Arnt Pettersen under julemøtet 7. desember. 
 

 

( Innsendt av  Helge André Solheim ) 

 
 
Nedenfor er innledningen til strategisk plan, vedtatt 17.12.09.  Se hele planen  på   www.d2260.rotary.no 
 

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260  Gjeldende for perioden  01.01.2010 – 30.06.2012 
 

Distriktet har sett behovet for å utarbeide en strategisk plan som tar hensyn til den utvikling som distriktet har. 
Planen har en tidsdimensjon på 3 år og være rullerende. Dette innebærer at den skal revideres hvert år av den 
til enhver tid sittende ledergruppe. Planen er godkjent av Distriktsrådet og har vært til høring hos distriktets 
klubber. Planen er godt mottatt, men noen få klubber har gitt tilbakemelding på at målene for distriktet er for 
konkrete. Det ble bestemt å ikke endre disse. 
 

I utarbeidelsen er det vektlagt at Distriktet er klubbenes serviceorgan og det egentlige arbeidet gjøres i 
klubbene. 
 

Dette skal være en kontinuerlig planleggingsprosess hvor hensikten er å posisjonere organisasjonen mest 
mulig effektivt i forhold til de kontinuerlige endringer som skjer internt i organisasjonen og i dens omgivelser. 
 

 

Velkommen til nytt år og nye muligheter! Red.
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Fremmøtestatistikk desember 2009    Endring 
Rotary Totalt Antall Antall Møte- Ant. Oppmøte av antall 
klubb medlemmer kvinner prosent møter i år (%) medlemmer

Askim 60 0 65,4 4 70,4 0 
Aurskog-Høland 25 1 68,1 4 62,6 1 
Borge 43 0 68,4 4 64,3 -1 
Bundefjorden 21 9 73 3 73,4 0 
Drøbak 41 7 54 2 57 -2 
Eidsvoll 59 7 59,3 3 59,3 0 
Eidsvoll Syd 25 1 61,8 3 55,1 -1 
Enebakk 25 3 x x x -1 
Follo Syd 16 10 84,4 2 65,9 -3 
Fredrikstad 61 12 x x x 0 
Fredrikstad-Glemmen 29 5 47 3 52,9 -2 
Fredriksten 33 4 71 3 58 -2 
Gamlebyen/Fredrikstad 48 9 54,5 4 59,3 -1 
Gardermoen 19 5 56 2 60 -4 
Gjersjøen 25 11 77,3 3 64,8 0 
Halden 54 3 x x x -1 
Hobøl-Spydeberg 35 3 86 3 69,3 1 
Hvaler 21 5 x x x -2 
Jeløy 53 16 61,3 3 58 -1 
Jessheim 48 5 75 4 63,5 -4 
Kløfta 50 4 53,4 3 54,5 -1 
Kolbotn 48 7 59,6 3 71 0 
Kråkerøy 39 4 60 3 55 -4 
Langhus 27 3 58,3 3 51,5 -2 
Lillestrøm 41 3 48 3 51,7 -1 
Lørenskog    32 1 67,9 3 63,1 -3 
Lørenskog Vest 29 4 44,8 2 55,6 1 
Moss 53 12 34,6 3 46,4 0 
Mysen 47 3 59 3 59,9 -2 
Nannestad 43 3 54,8 3 53,9 -1 
Nesodden 24 6 50 2 58,5 1 
Nittedal 49 9 76 3 63,3 -1 
Nordby 29 1 72 3 61 -2 
Onsøy 34 6 80,8 3 63,5 -2 
Oppegård 54 8 79,1 4 73 0 
Rakkestad 51 12 55,9 4 58 -2 
Rolvsøy 32 2 56,3 4 65,2 0 
Rygge 41 2 53 3 57,2 1 
Råde 40 6 57,8 3 54 -2 
Sagdalen 29 2 47,6 3 57,9 0 
Sarpsborg 42 7 59,3 2 53,9 -6 
Skedsmo Nord 29 6 66,7 3 57,2 -1 
Skedsmokorset 40 6 70 2 64,7 -1 
Ski 47 6 45,3 3 47,2 1 
Skjeberg 38 0 81,3 3 71,8 0 
Strømmen 28 4 x x x x 
Sørumsand 37 7 60,8 3 56,8 0 
Trøgstad 32 1 x x x 0 
Tune 53 1 48,9 3 54,1 1 
Vestby 46 2 70 3 52 -1 
Våler Østfold 21 0 70 3 62,4 -1 
Ørje-Töcksfors 26 1 x x x 0 
Årnes 49 9 x x x -1 
Ås 47 6 76 3 61,9 0 

Totalt 2068 278 62,6 139 59,8 -52 
 


