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Våre neste 2 DG’er: 
 

Steinar Wøllo (2011 - 
2012)  

Jan Eddie Tinlund 
(2012–2013)  

Aktuelt fra RI: 
Spesialpriser for ”først til mølla” 
ved påmelding til Convention 2011 
innen 15. desember 2010. Se lede-
ren. 
Fra 1. januar 2011 må alle nyetabler-
te klubber i RI ha minimum 25 med-
lemmer, mot hittil 20. 
Klubbsekretærene må sørge for at 
alle nye tillitsvalgte blir lagt inn i 
medlemsbasen i rotary.org innen 
31.desember 2010. 
Klubber som ikke har betalt faktura-
en som forfalt 30. juni innen 31. 
desember, blir slettet som medlem-
mer av Rotary pr. 1. januar 2011.  
 
Vær oppmerksom på 
at i dette nummeret er det gitt e-
postadresser til noen rotarianere. Vi 
har da erstattet @ med (a) av 
”spammessige” årsaker. 

 
 
Vekslingskurs NOK – 
USD i desember: 
 
 1USD = NOK 6,07  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guvernørens leder: 
Ved enkelte av mine klubbesøk har jeg fått spørsmålet om hvor mange ansatte det er i Rotary 
International (RI) inkl Club and District Support (CDS) og The Rotary Foundation (TRF). 
Da jeg antar at spørsmålet kan ha en ”allmenn interesse” for alle klubbene, kan jeg informere 
om at jeg har mottatt følgende opplysninger fra ”våre” kontaktpersoner i Zürich:  
”Det kurserar lite olika uppgifter om det totala antalet anställda beroende på hur man räk-
nar, men följande är de officiella aktuella siffrorna från huvudkontoret: 
Totalt antal anställda: 721 (inklusive 40 anställda på IT-avdelningen i Pune, Indien) 
Antal anställda CDS: 50 (19 på huvudkontoret och 31 på de internationella kontoren) 
Antal anställda TRF: 188 (162 på huvudkontoret och 26 på de internationella kontoren)” 
Likeledes har jeg fra noen klubber fått spørsmål om ”distriktet” besitter – eller kan gå til inn-
kjøp av ulikt profileringsmateriell (bannere, vester med rotarylogo osv) som klubbene kan 
låne ifm lokale prosjekter og arrangementer. ”Distriktet” har ikke slikt materiell. Jeg vil imid-
lertid oppfordre de av dere som søker om støtte fra distriktets Tiltaksfond ifm planlegging av 
et lokalt prosjekt, arrangement osv, om å vurdere innkjøp av / budsjettere for f eks ”refleks-
vester” med påtrykk ”XX Rotaryklubb” i forbindelse med det prosjektet / arrangementet dere 
søker økonomiske støtte for – slik at dere derigjennom kan få en økt profilering av den enkel-
te Rotaryklubb. (Se Vedtekter og retningslinjer for Tiltaksfondet i ”Håndbok 2010-11”, s 39-
40.) 
Jeg vil gjerne minne dere på å melde på deres kandidat(er) til RYLA som arrangeres 10.-13. 
mars 2011 på Fredriksten festning i Halden så snart som mulig – dersom dere ikke allerede 
har gjort det. Påmeldingsskjema mv, er lagt ut på distriktets hjemmeside: 
http://d2260.rotary.no/.  
Husk også å innbetale påmeldingsavgiften på kr 3000,- / deltaker til D-2260s konto 6205 06 
31163 innen 15. januar 2011, og merk innbetalingen med ”RYLA-seminar 2011”, klubbens 
navn og navnet på kandidaten(e). 
Som jeg har nevnt i mine klubbesøk, har RYLA de siste årene utviklet seg til å bli en kjempe-
suksess i Distrikt 2260. I tillegg er ”å finne én, eller flere egnede kandidater for RYLA-
deltakelse” det mest omforente målet blant alle våre 53 klubber i distriktet. Fordi RYLA er et 
program som har prioritet blant klubbene, ønsker jeg – som dere vet – å sette særlig fokus på 
at RYLA er noe helt unikt, og at det kun er den unike organisasjonen Rotary som arrangerer 
det. RYLA kan virkelig være med på å gi PR for Rotary, vise hva vi står for i praksis mht 
lederopplæring, og forbedre vårt omdømme. ”Drømmen” må være at ungdommene – de po-
tensielle, fremtidige lederne i vårt samfunn – står i kø for å delta, fordi diplomet fra RYLA 
”henger høyt” for senere studier og yrke. Og – ikke minst – at RYLA fremstår så attraktivt 
blant de yngre, potensielle lederne at vi må si ”nei, dessverre i år er det fullt, men forsøk å 
søke igjen til neste år”. 
Ved mine klubbesøk har jeg oppfordret dere alle til å delta på minst én Rotaryconvention i 
løpet av deres ”Rotaryliv”. Rotary International Convention i 2011 arrangeres i New Orleans, 
USA i tidsrommet 21. – 25. mai. Jeg minner om at påmeldingsavgiften blir dyrere jo senere 
påmeldingen skjer. Inntil 15. desember 2010 er avgiften på $ 300. Da øker avgiften til $ 340, 
før den øker igjen til $ 380 den 31. mars 2011. Det er med andre ord penger å spare ved tidlig 
påmelding! 
Avslutningsvis vil jeg minne om ”Midtveismøte” for presidentene, lørdag den 22. januar 
2011, hvor vi – både i plenum og i grupper – kan utveksle informasjon og ”gode råd”, videre-
utvikle nettverket og diskutere de ulike klubbenes mål, virkemidler og utfordringer innen ut-
valgte temaer fremover, for å motiveres ytterligere for det siste halve året som klubb- og dist-
riktsansvarlige. Invitasjon til møtet vil bli sendt presidentene primo januar. 
Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!  



 
 
Inner Wheels hilsen  
 
Julen er høytiden hvor dagene preges av tradisjoner. Vi gjør de samme tingene hvert år og i 
samme rekkefølge. Og skulle vi være uheldige og glemme noe, blir det raskt kommentert av 
andre familiemedlemmer og må rettes opp. 
Barnebarna spør ofte hvordan vi feiret jul i gamle dager og vi forteller villig om minner og 
opplevelser. Vi forteller bl.a. om samlinger rundt radioen hvor vi lyttet til hørespillserien ”Ju-
lenissens verksted”. Spenningen var like stor hvert år om nissene ble ferdige med alt de hadde 
å gjøre før jul, slik at alle fikk de gavene de hadde fortjent. Vi sang også mye. Julekveldsvisa 
og Musevisa var nærmest for juleslagere å regne den gangen. 
Inner Wheel D-31 har 2 distriktssamlinger i løpet av Inner Wheel-året. Den første ble holdt på 
Hotel Bristol lørdag 30.oktober med 114 deltakere til stede. Distriktsguvernør Lena J. 
Mjerskaug var invitert og deltok hele dagen, noe vi satte stor pris på. Hun hadde også en hil-
sen til forsamlingen ved åpningen av møtet. Dagens foredragsholder var tidligere stortings-
president og rektor ved UiO Inge Lønning som holdt foredrag med tittelen ”Sam- funnsmoral 
– finnes det ?”. Han hadde et lydhørt publikum og fikk ved avslutningen stående applaus. På 
distriktssamlingen ble det også vist bilder og gitt en orientering om D-31 sitt prosjekt ”pike-
leiren” ved Kornsjø. Likeledes fikk vårt internasjonale prosjekt som går på skolegang for 
unge jenter i Bolivia, stor oppmerksomhet. 
Vår andre store distriktssamling er vårt årsmøte som skal holdes i mars 2011. 
Bedre markedsføring av Inner Wheel gir tydeligvis resultater. Så langt i dette Inner Wheel-
året har vi fått melding om opptak av 17 nye medlemmer, noe vi er godt fornøyd med. 
I januar 2011 skal D-31 holde sitt første midtveismøte for presidenter. Vi registrerer stor in-
teresse og oppslutning om møtet. Programmet er under utarbeidelse. 
Jeg var til stede på Rotary D-2260 sitt distriktsrådsmøtet i november. Jeg registrerer bl.a. at 
Rotary og Inner Wheel har noen felles utfordringene. Særlig gjelder dette medlemsrekrut-
tering og stigende gjennomsnittsalder på medlemmene.  
Inner Wheel ønsker sine venner i Rotary 
en fredelig og god julehelg 
 
Marit Kleven 
Distriktspresident D-31 
 

 
Rotary Foundation, District Simplified Grant, lokalt prosjekt 

Hvert år kan vi få overført 20 % av årets DDF-penger. (DDF , District Designated Fund, del 
av Rotarys fond som disponeres av distriktet). Vi har inneværende år fått overført USD 8500 
eller NOK 49 300. Dette er penger som klubbene i distriktet primært skal bruke til lokale pro-
sjekter. Bidrag kan også gis til internasjonale prosjekter. 
Søknad sendes til distriktets RF-ansvarlig, som sammen med Guvernøren avgjør hvem som 
får bidrag til sitt prosjekt. Det er ikke spesielle skjemaer som skal benyttes, bare en vanlig 



søknad som beskriver prosjektet, samt et budsjett. Søknaden kan sendes pr. vanlig brev eller 
som e-post. 
Enhver Rotary Klubb bør gjennomføre et prosjekt i løpet av en 3-5 års periode og en spesiell 
oppfordring går til innkommende presidenter: 
Husk på viktigheten av å gjennomføre et prosjekt, planlegg i tide og fortsett med å støtte 
Rotary Foundation!    Lykke til! 
Herman Stabell 
RF-ansvarlig 2010-11 
 
Orientering fra område D: 
Mysen RK - mellom ytterligheter! 
 
Mysen RK har hatt viktig samfunnskunnskap på agendaen i høst.  Den kan godt omtales som 
en vandring mellom ytterligheter.  Den ene av dem var besøket på det nye fengslet i Halden, 
der Mysen-mannen Are Høidal som er direktør der, viste oss rundt og orienterte om tankene 
bak de soningsopplegg som fengslet legger opp til. Tanken er å gjøre de som må være der, til 
nyttige og lovlydige borgere. 
 
Den andre ytterligheten var besøket på Stortinget der vi ble vist rundt og fikk innføring i virk-
somheten i vår lovgivende forsamling.  Mye makt og verdighet lyste ut av kunst og arkitektur.  
Besøket var en gjenvisitt som stortingsrepresentant Line Holten Hjemdal inviterte til, etter at 
hun først hadde vært hos oss og fortalt om sin politiske hverdag. Hun sitter f.t. i presidentska-
pet, og hennes redegjørelse i begge møtene var lærerike og nyttige. 
 
Ellers har våre tre nye kvinnelige medlemmer holdt sine interessante ego-foredrag, og vi ser 
frem til et nytt semester med nye utfordringer. 
 
Knut Hope 
president 
 

Smånytt fra klubber: 
 
Fredrikstad Rotaryklubb: 
Fredrikstad Rotaryklubb støtter elevprosjekter ved Glemmen videregående skole. Dette er 
bedriftsprosjekter der elevene skal etablere og drive egen business. De har i forskjellig grad 
behov for kompetanse. I dette tilfellet er det behov for å finne en toller med kompetanse på 
import fra Uganda. Kan noen hjelpe, kan de ta kontakt med presidenten i Fredrikstad Rk, Pet-
ter Eik-Andresen, pea(a)fredfiber.net. 
 
 
Eidsvoll Syd Rotaryklubb: 
Klubben produserer DVD-er av historiske minner fra TV Eidsvoll. De er nå kommet til nr. 4 i 
rekken. Årets DVD er satt sammen med ca. en time med utdrag fra sendinger 80- og 90-tallet. 
De som mangler nr. 2 eller 3 kan bestille disse samtidig med årets utgave. De koster da kun 
kr. 100,-. Porto kommer i tillegg. DVD-ene kan bestilles fra vvestby(a)start.no.   
Overskuddet går til samfunnsnyttige formål i Eidsvoll. På klubbens hjemmeside kan du se 
tidligere vinnere av Ungdomsmiljøprisen på kr. 10 000,-. Fram mot 2014 har klubben også 
forpliktet seg til å bidra med kr. 75 000 til kjøp av møbler og inventar til Eidsvollbygningen.  
 



Jubilanter i januar 2011: 
Navn: Fødselsdag: Klubb: Fyller: 

 Finbraaten, Jan Ove 04/01/1936 Kløfta 75 

 Larsen, Erik Rudolf 04/01/1951 Mysen 60 

 Halstvedt, Erik 10/01/1951 Askim 60 

 Heder, Eivind 12/01/1961 Sørumsand 50 

 Aksnes, Kjell 14/01/1936 Ås 75 

 Monclair, Tone 14/01/1961 Moss 50 

 Mogensen, Øystein 18/01/1961 Gardermoen 50 

 Ertsås, Oddvar 24/01/1941 Jessheim 70 

 Eidem, Thor 26/01/1936 Rygge 75 

 Augestad, Toralf 31/01/1936 Oppegård 75 

 
Vi gratulerer!    
 
 
Frammøtestatistikk for november 2010: 

Rotary Medlemmer 30. juni Møte- Ant. Oppmøte 
Endring av 

antall 
klubb Totalt Kvinner prosent møter i år (%) medlemmer 

Askim 62 0 72,5 5 67,0 0 
Aurskog-Høland 24 1 77,0 5 60,3 -2 
Borge 44 0 75,9 5 62,8 -2 
Bundefjorden 20 8 67,0 5 64,0 -1 
Drøbak 40 7 55,9 5 62,8 -6 
Eidsvoll 58 7 71,2 5 62,1 1 
Eidsvoll Syd 24 1 67,3 4 64,8 -2 
Enebakk 26 4 65,4 5 60,1 0 
Fredrikstad 61 11 61,9 5 61,3 -1 
Fredrikstad-Glemmen 28 5 0,0 0 52,0 1 
Fredriksten 33 4 51,4 4 42,8 0 
Gamlebyen/Fredrikstad 44 8 57,9 4 61,1 0 
Gardermoen 20 5 56,0 4 59,1 0 
Gjersjøen 26 12 67,2 5 65,4 1 
Halden 57 3 53,1 5 43,4 0 
Hobøl-Spydeberg 35 3 80,0 4 69,4 1 
Hvaler 22 5 66,7 5 59,5 -3 
Jeløy 50 13 63,9 5 62,7 -3 
Jessheim 48 5 65,1 5 63,7 0 
Kløfta 50 4 77,0 5 73,7 1 
Kolbotn 50 8 70,7 4 72,5 0 
Kråkerøy 44 5 52,6 5 52,6 0 
Langhus 27 3 61,4 4 58,1 -2 
Lillestrøm 45 5 56,9 5 52,0 -1 
Lørenskog 30 1 81,0 4 68,6 1 
Lørenskog Vest 30 5 62,1 5 66,2 -2 
Moss 56 15 55,0 5 50,3 -2 
Mysen 50 6 72,0 4 66,3 -2 
Nannestad 40 3 57,0 4 53,2 0 



Nesodden 25 5 51,0 3 49,5 0 
Nittedal 46 8 84,0 4 63,7 0 
Nordby 29 1 67,0 5 60,9 -2 
Onsøy 34 6 77,1 4 74,8 1 
Oppegård 56 9 73,5 5 77,6 -1 
Rakkestad 51 12 63,8 4 56,1 0 
Rolvsøy 32 2 70,5 5 63,0 0 
Rygge 40 2 58,3 4 55,4 -1 
Råde 35 6 57,3 4 51,3 -2 
Sagdalen 27 2 80,3 4 64,9 -1 
Sarpsborg 43 8 60,0 5 54,6 -1 
Skedsmo Nord 29 5 0,0 0 54,6 0 
Skedsmokorset 37 5 69,0 5 59,2 0 
Ski 44 6 49,0 5 51,5 -2 
Skjeberg 37 0 87,3 4 77,7 0 
Strømmen 28 4 65,2 5 50,6 0 
Sørumsand 36 7 61,0 5 57,7 2 
Trøgstad 36 2 61,1 4 62,0 0 
Tune 50 1 53,0 4 49,8 -1 
Vestby 45 2 73,7 5 65,7 0 
Våler Østfold 21 0 56,0 5 54,8 0 
Ørje-Töcksfors 24 1 58,0 5 54,0 0 
Årnes 50 9 69,6 5 68,3 0 
Ås 48 7 72,0 5 66,6 4 
       

Totalt 2047 267 65,6 219 60,7 -27 
        

 
Avslutningsvis vil redaktøren ønske samtlige rotarianere i distriktet en  
 

 
 
Redaksjonen avsluttet 13. desember 2010  
 
Per Kongsnes  


