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Aktuelle begivenheter og saker: 
 
Intercity-møte 14. februar 
Klubbene i område F arrangerer in-
tercity-møte i Kolbotn kulturhus, 
Kolbotn, 14. februar kl. 19.00. 
Foredrag ved generalsekretær i Nor-
ges Røde Kors, Børge Brende: 
Internasjonalt hjelpearbeid og etiske 
utfordringer. 
 
Konsert med inntektene til Polio 
Pluss 
Oppegård Rotaryklubb arrangerer 
den 8. februar kl 19.30 konsert i 
Greverud kirke for å skaffe inntekt 
til utryddelse av polio. Konserten er 
ved Cecilie Schilling, og hun blir 
akkompagnert av Anton Waagaard 
på klaver. Programmet omfatter 
høydepunkter fra musikaler og ope-
ra. 
Billetter koster kr 200,- og fås kjøpt 
på rotarykonsert@gmail.com, ved 
Kolbotn Helse og Trivsel på Kol-
botn Torg, eller ved inngangen. 
 
Ny utgave av Manual of Proce-
dure (MOP): 
Fra Zürich har redaktøren fått opp-
lyst at ny og oppdatert utgave av 
MOP-en etter siste lovrådsmøte nå 
er tilgjengelig både i engelsk og 
svensk utgave og kan bestilles på 
adresse eao.order@rotary.org.  
Prisen pr. hefte er US$ 8. 
(Klubbene får tilsendt ett eks. av den 
engelske utgaven.)  

DGE Steinar Wøllo  
ber klubbene merke seg 
følgende datoer med forbe-
redende møter for de inn-
kommende tillitsvalgte: 
 
District Team 
Training Seminar 
(DTTS) 

 
5.3.  

Presidents Elect 
Training Seminar 
(PETS) 

 
25.3. 

Distriktssamlingen 26.3. 
 
DTTS foregår i klubbens 
eget hus på Kløfta, mens 
de to siste foregår på 
Gjerdrum ungdomsskole. 
RIs fokus i februar: 
World Understanding 
Month 
Frister for klubbene i 
februar: 
Registrere 
frammøte for 
januar 

 
 

5. 
 
Vekslingskurs NOK – 
USD i januar: 
 
1 USD = NOK 5,84 
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Guvernørens leder: 
I hvert månedsbrev i år, har Rotary Internationals ”spesielle fokus hver måned” sin faste plass 
i spalten til høyre på første side. Rotary International har benevnt januar som ”måneden for 
bevissthet” – både eksternt og internt.  
Som medlemmer i Rotary må vi ha kunnskap om organisasjonen og hva som skjer, noe jeg 
viet tid til ved klubbesøkene. Utryddelse av polio er vår desidert viktigste og største oppgave, 
og de fleste innen Rotary er kjent med den kampanjen som pågår ifm at vi i Rotary har for-
pliktet oss til å samle inn $ 200 millioner, innen 30. juni 2012, for å matche Bill og Melinda 
Gates Foundations bidrag på totalt $ 355 millioner. Er vi er flinke nok til å fortelle omverde-
nen om den innsatsen vi har gjort og fremdeles gjør for å bekjempe polio? Dette bør- og skal 
vi nemlig være kjempestolte av! 
Likeledes har vi i inneværende år fått en ny, og forenklet strategisk plan samt at fornyelsen av 
vårt eget økonomiske fond, Rotary Foundation, er i full gang. Vi er pt inne i en 3-års prøvepe-
riode hvor 100 distrikter tester ut de nye forslagene. Jeg oppfordrer dere til å bruke denne må-
neden til å øke vår egen, klubbmedlemmenes og andres kunnskap om Rotary. 

Januar er også den måneden som romerne assosierte med den tohodete guden Janus, som had-
de ett hode som så tilbake, og ett som så fremover. Overført til Rotary, kan vi si at januar er 
den måneden der drøye halvparten av Rotary-året er gjennomført, og som Janus, er det et 
tidspunkt hvor vi bør se både bakover og fremover. Bruk gjerne det skjemaet som dere fikk på 
PETS (Presidential Citation) som et hjelpemiddel ifm evalueringen av klubben. Send det også 
gjerne inn til meg innen fristen den 15. mars. Som jeg har sagt i klubbesøkene: Vi har mye å 
være stolte av i klubbene i vårt distrikt! La også Rotary International få vite om det vi gjør! 
Jeg oppfordrer dere derfor også til å ”stanse opp litt”, og tenke over følgende: Hvor ønsket vi 
for et halvt år siden at vi skulle stå nå, hvor står vi faktisk nå, og hvordan skal vi nå de målene 
vi satte oss i den tiden vi har igjen til nestemann tar over stafettpinnen? Hva er klubbens styr-
ker og svakheter? Hvorfor gjør vi det på denne måten? Hvorfor gjør vi det i det hele tatt? 
Har vi f eks stilt oss følgende spørsmål internt i klubben: 

− På hvilken måte kan min klubb best bidra til en god utvikling i lokalsamfunnet? 
− Hvem trenger min klubbs støtte til internasjonale prosjekter? 
− Har min klubb ungdommer i nærmiljøet som f eks ønsker å reise ut som utvekslings-

studenter? 
− Hvem bør vi fortelle om Rotarys muligheter – hvem bør vi kontakte med tanke på 

medlemskap?  
 
Jeg vil gjerne få trekke frem- og kommentere to særskilte – og helt ulike – ting fra ”Presiden-
tenes Midtveismøte", lørdag den 22. januar. 
Det ene er ”et levende bevis” på at det i Rotary er mulig å oppnå mer ved samarbeid, enn på 
egenhånd. Da jeg innledningsvis snakket om det forestående RYLA-seminaret (10.-13. mars), 
var det en president som nevnte at de i klubben hadde ”fulgt guvernørens oppfordring om å 
gjøre noe mer ut av rekrutteringsprosessen”. Dette hadde medført at klubben hadde identifi-
sert og intervjuet en rekke velkvalifiserte kandidater, og til og med hadde venteliste. I en av 
pausene ble presidenten kontaktet av en annen president ifm at de i dén klubben hadde plan-
lagt- og budsjettert for å sende en kandidat, men ikke funnet en egnet. Etter hva jeg fikk høre, 
har disse to klubbene ”funnet hverandre”, slik at det nå er enda en vel kvalifisert kandidat som 
får lov til å delta på RYLA – om enn sponset av en annen klubb enn den som foresto intervju-
et! 
Det andre var et forslag fra en president om å lage en quiz i månedsbrevet. Oppfordringen tas 
herved på strak arm!  



Vi starter litt ”enkelt”, med følgende 5 spørsmål: 
1. Hva heter årets distriktspresident i Rotaract? 
2. Hvor mange innbyggere har Akershus fylke? 
3. Når er fristen for å legge inn klubbens fremmøte på Rotary.no, Medlemsnett? 
4. Når avholdes President Elect Training Seminar (PETS) for innkommende presidenter? 
5. Hvem kan delta på Rotarys sommerleire? 

 
Send inn svarene (som du vil finne i dette månedsbrevet) til (lmjerskaug@mil.no), innen 10. 
februar, så er du med i trekningen om en passende premie. 
 
 
Nyttårshilsen fra Rotaract 
Første halvdel av dette Rotary- og Rotaractår er nå passert, og vi håper dere alle 
har hatt anledning til å ”lade batteriene” over jul og nyttår slik at vi kan få et fan-
tastisk siste halvår de neste seks månedene. For de fire aktive Rotaractklubbene i 
D-2260 har siste halvdel av 2010 vært et bra år med tanke på de mål man har satt seg i hver 
enkelt klubb og på landsbasis.  
Et av de viktigste målene for Rotaractklubbene er å klare å samle inn penger nok til minst en 
Shelter-box fra hver klubb. To av klubbene er alt i mål med dette, og det er Varna og Kolbotn 
Rotaractklubber. De fortjener begge en stor applaus! I tillegg har NeRo Rotaractklubb samlet 
inn mer enn halve summen slik at de skal kunne klare årets mål om å gi en Shelter-box de 
også. 
De respektive klubbers program sluttføres for vårhalvåret i disse dager, og dere kan se oppda-
teringer på www.rotaract.no så fort de legges ut. Jeg vil oppfordre alle Rotarianere til å støtte 
opp om Rotaractklubbene i deres eget område. Har dere ikke en Rotaractklubb i deres umid-
delbare nærhet, går det fint an å besøke en som ligger litt lenger unna. Heldigvis er ikke vårt 
distrikt så stort at det ikke lar seg gjøre! J Hva med et mål for dette halvåret at din egen 
klubb skal ha et møte sammen med en Rotaractklubb?  
Samarbeidet mellom flere av de eksisterende Rotaractklubbene og deres Rotary fadderklubber 
har blitt enda bedre i løpet av siste halvdel av 2010, og det er en gledelig utvikling! Det bidrar 
til tettere bånd mellom Rotary og Rotaract, og ikke minst gjør det at dere i Rotary blir bedre 
kjent med de Rotaractere dere en gang var med på å rekruttere til en ny klubb. Med tanke på 
hvor fort Rotaractere ”blir gamle” – i en alder av 30 år – vil mange medlemmer fra Rotaract-
klubber være ypperlige kandidater til nettopp din egen Rotaryklubb! 
Dersom Rotaryklubbene skulle ønske å starte sin egen Rotaractklubb, særlig i de områder det 
ikke alt eksisterer en Rotaractklubb, er det bare å ta kontakt med undertegnede. Rotarys egen 
representant i distriktet, med ansvar for Rotaract, er Tore Gulbrandsen, Lillestrøm RK, som nå 
jobber med å få liv i Fredrikstad Rotaractklubb. Flere Rotaractklubber er selvsagt ønskelig i 
D-2260! Om dere virkelig vil se på muligheten for å starte en egen klubb i eget område, er et 
godt tips å se hvor mange interesserte personer dere får tak i, og se om det er et godt nok ung-
domsgrunnlag i nærområdet.  
Jeg ønsker dere et fortsatt godt nytt år, med gode ønsker for fortsettelsen av Rotaryåret 
2010/2011! 
Med vennlig hilsen  
Charlotte Ruste 
Distriktspresident 2260, Rotaract Norge 
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Drøbak Rotaryklubb endrer møtedag og møtestruktur 
Drøbak Rotaryklubb har endret møtedag fra onsdag til mandag. Tidspunktet er det samme, 
18.45, men med et 30 minutters uformelt formøte i umiddelbar forkant. Samtidig har de satt 
en begrensning på varigheten/lengden på ego/yrkesforedrag. Her er grensen satt til 12 minut-
ter.  
Klubben har evaluert de endringene som er gjennomført, ved å foreta en automatisert me-
ningsmåling over internett 13.12 – 23.12.2010 blant alle medlemmene. 31 av klubbens 32 
medlemmer svarte, og resultat ble slik: 
71 % ønsker å beholde mandag som møtedag,  
84 % ønsker å fortsette med formøtet fra kl. 1815, før ukemøtet begynner, 
94 % ønsker å fortsette med 12 minutters ego/yrkesforedrag (ikke de gamle 30-minutters), 
35 % synes ukeprogrammene er meget bra, 58 % bra, og 6 % (2 stk) synes ikke det er så bra. 
Det virker som formøtene, og de korte ego/yrkesfordragene av/om hvert enkelt medlem, har 
bidratt til å styrke kunnskapen om hverandre og derfor også samholdet, slik meningen var. 
Fordi det tross alt ikke er enstemmighet om mandag som møtedag, vil dette bli videre vurdert 
i tiden frem til neste presidentskifte, og eventuelt tatt opp på generalforsamlingen i juni. 
Aktiviteten i klubben omfatter bl.a. mye av det praktiske i kommunen ved TV-innsamlingen, 
som i år ga høyeste resultat noensinne. Klubben har også sendt 3 Shelterbox-er til Pakistan 
sammen med 2 av klubbens utenlandske kontaktklubber. 
Ellers har mentoring ved Frogn Videregående Skole har vært vellykket, og medlemmene læ-
rer stadig mer om denne interessante måten å assistere de unge i å finne sin egen vei. I det 
hele tatt har ”ungdom” vært et tema for årets aktiviteter så langt. 
Klubbens websider er under total endring i år, og klubben regner med at dette arbeidet er klart 
i vårsesjonen. Da vil mest mulig viktig og nyttig informasjon bli lagt dit, istedenfor i skuffer 
og skap. 
Stein Nørve  
president 
 
  
Også lokalt lever Rotary-familien 
Redaktøren har fått tilgang til et møtereferat fra et fellesmøte som 
Nordby Rotaryklubb arrangerte sammen med Follo Inner Wheel 
klubb 10. januar. Av referatet hitsettes: 
 
Eivind Nyhus, som har reist mye internasjonalt i forbindelse med 
sitt yrke, hadde tre-minutter, og fortalte om besøk i utenlandske klubber. Ofte kan kvinnean-
delen i klubbene være bra, for eksempel i USA. En original måte å få penger i kassa, som han 
hadde observert, kunne være å ”bøtelegge” medlemmer for eksempel for ikke å ha Rotary-
nåla på seg. 
Hovedforedraget ble holdt av Odd Grann, tidligere bl.a. generalsekretær i Norges Røde Kors, 
nå arbeidet en god stund for og med Seniorsaken. Hans tema var: Vi blir alle eldre – hva bør 
vi gjøre med det? Grann viste til at 26 prosent av Akershus fylkes 540.000 innbyggere er 
seniorer. Andelen er økende. I 1950 sto folk i arbeid i 50 år. Nå går det mot 30 år (lengre ut-
dannelse, tidligere pensjonering). Grann poengterte sterkt betydningen av aktivitet, samme 
hva det er, fysisk og mentalt, og viste i den forbindelse til at det nye klasseskillet kan gå mel-
lom de som ”er på nett, og de som ikke er det”.  
 
På bildet får Grann overlevert blomster fra president Maren-Laura Skråning. 



 
Sommerleirer 
Redaktøren har mottatt informasjon fra lederen av den norske Short Term Youth Exchange, 
John Stennes, om sommerleirer som nå vil bli annonsert på Rotarys hjemmesider i januar.  
 
Disse leirene er en del av det ungdomsutvekslingen i Rotary arbeider med. De er et tilbud til 
ungdom fra forskjellige land i aldersgruppen 15 – 25 år. Gjerne bare en fra hvert enkelt land 
og en blanding av gutter og jenter. Varigheten på leiren er gjerne cirka 14 dager. Det er Rota-
ry som står som arrangør og har ansvar for campen.  De fleste leirene er gratis for deltageren, 
men utgifter til reise, forsikring og lommepenger må deltageren dekke selv. Språket på leirene 
er engelsk.  
 
Rotaryklubbene har ikke obligatoriske utgifter til eventuelle deltakere, men står selvsagt fritt 
til å sponse dersom noen fra klubbens område deltar på en leir. Klubbene har likevel et ansvar 
når det gjelder å vurdere og gå god for en potensiell kandidat som deltaker. 
 
Klubbene anmodes om å markedsføre dette tilbudet på sine lokale videregående skoler og 
andre steder ungdom samles. 
 
Ytterligere informasjon om leirene finnes på www.rotary.no under fanen ”Stipend og ung-
dom” => ”Ungdomsutveksling” => ”Camps/Roundtrips 
http://rotarycms.rotary.no/index.php?pageid=332.  Her finnes også søknadsskjema og oversikt 
(som oppdateres fortløpende) over de leirene som planlegges under henholdsvis 
http://www.rotaryswissyep.ch/camplist.html og http://rotary.no/index.php?pageid=244.  
 
 
Fortsatt samarbeid med Tall Ships’ Races (TSR) 
De 8 klubbene i område B har en egen samarbeidsgruppe med TSR. Fram til nyttår var denne 
ledet av Arild Klemsdal fra Fredrikstad Rk, som markedsførte prosjektet bl.a. på Convention i 
København. Fra 1. januar har Bjørn Jørstad fra Onsøy Rk overtatt ansvaret. 
 
Arbeidet for 2011 er i gang, og det er gruppens intensjon at det også i 2011 skal sendes 8 
medseilere i en uke. Gruppen har i flere år hatt et utmerket samarbeid med skoleskipet Chris-
tian Radich. Dette regner gruppen med vil inngå også i opplegget for 2011. Dette samarbeidet 
samsvarer godt med Rotarys ideologi ved at det gir 

• ungdomsutveksling – med internasjonale erfaringer  
• positiv fokusering i lokalmiljøet  
• motivering for rotarymedlemmer  
• har målrettet ressursbruk – minimale administrasjonsomkostninger.  

 
Klubbene i området har gjennom aktiv påvirkning medvirket til at Fredrikstad igjen er tildelt 
TSR for 2014.  
 
Jubilanter i februar: 
Navn: Fødselsdag: Klubb: Fyller: 

 Norum, Knut 02/02/1951 Rolvsøy 60 

 Lunde, Jon Terje 03/02/1951 Gamlebyen/Fredrikstad 60 

 Lervik, Inger-Johanne 06/02/1941 Lørenskog Vest 70 
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 Stang, Arild 08/02/1936 Halden 75 

 Bergsjø, Bård 09/02/1951 Oppegård 60 

 Kase, Øystein Edvard 11/02/1936 Jeløy 75 

 Hjeljord, Olav 12/02/1941 Ås 70 

 Rygnestad, Ragnar 22/02/1931 Jessheim 80 

 Boberg, Anne Marit 23/02/1936 Fredriksten 75 

 Pedersen, Svein Erik 25/02/1931 Sagdalen 80 

 Orten, Jon D. 26/02/1941 Kolbotn 70 

 Nilsen, Fred 26/02/1951 Hobøl-Spydeberg 60 

 Sivertsen, Ivar S. 27/02/1931 Oppegård 80 

 Berg, Jan Edv. 27/02/1941 Askim 70 

 
 
Frammøtestatistikk for desember 2010: 

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

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

Askim 62 0 63,4 3 66,6 0 
Aurskog-Høland 24 1 79,4 3 62,8 -3 
Borge 44 0 61,1 3 62,6 -1 
Bundefjorden 20 8 57,0 2 64,1 -1 
Drøbak 40 7 64,8 3 63,1 -8 
Eidsvoll 58 7 51,6 3 60,6 1 
Eidsvoll Syd 24 1 68,2 3 65,2 -1 
Enebakk 26 4 61,5 2 60,3 0 
Fredrikstad 61 11 58,6 3 60,9 1 
Fredrikstad-
Glemmen 28 5 0,0 0 52,0 -1 
Fredriksten 33 4 59,6 3 45,0 0 
Gamleby-
en/Fredrikstad 44 8 73,1 5 63,7 -1 
Gardermoen 20 5 67,0 3 60,2 -1 
Gjersjøen 26 12 51,7 3 63,5 1 
Halden 57 3 40,0 2 43,1 0 
Hobøl-Spydeberg 35 3 66,5 4 68,9 1 
Hvaler 22 5 52,7 3 58,7 -3 
Jeløy 50 13 70,1 2 63,4 -3 
Jessheim 48 5 66,7 3 64,1 0 
Kløfta 50 4 73,9 3 73,7 1 
Kolbotn 50 8 65,8 3 71,4 0 
Kråkerøy 44 5 62,4 3 54,0 0 
Langhus 27 3 66,3 3 59,4 -4 
Lillestrøm 45 5 56,3 3 52,5 -1 
Lørenskog 30 1 69,4 3 68,7 0 
Lørenskog Vest 30 5 77,8 2 67,5 -3 
Moss 56 15 36,1 3 48,2 -2 
Mysen 50 6 70,0 3 66,9 -2 
Nannestad 40 3 47,0 4 52,1 0 
Nesodden 25 5 64,0 2 51,1 0 
Nittedal 46 8 75,2 3 65,2 0 



Nordby 29 1 69,0 3 62,0 -2 
Onsøy 34 6 58,3 3 72,4 1 
Oppegård 56 9 74,3 3 77,1 -1 
Rakkestad 51 12 54,2 3 55,8 0 
Rolvsøy 32 2 64,0 3 63,1 0 
Rygge 40 2 58,7 4 56,1 -1 
Råde 35 6 56,3 3 52,0 -3 
Sagdalen 27 2 72,9 5 66,4 -1 
Sarpsborg 43 8 64,1 3 55,8 -1 
Skedsmo Nord 29 5 53,1 3 54,4 0 
Skedsmokorset 37 5 68,8 3 60,5 0 
Ski 44 6 53,4 3 51,8 -2 
Skjeberg 37 0 72,1 4 76,7 2 
Strømmen 28 4 58,0 3 51,5 0 
Sørumsand 36 7 62,0 3 58,3 2 
Trøgstad 36 2 63,5 4 62,2 0 
Tune 50 1 38,0 3 48,1 -1 
Vestby 45 2 72,4 3 66,5 0 
Våler Østfold 21 0 60,0 3 55,6 0 
Ørje-Töcksfors 24 1 62,0 2 58,4 0 
Årnes 50 9 73,0 2 68,8 0 
Ås 48 7 82,0 2 68,2 5 
       

Totalt 2047 267 62,8 156 60,9 -32 
 

 
 
Redaksjonen avsluttet 25. januar 2011 
 
Per Kongsnes  
distriktssekretær 
 
 
 


