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Viktig påminning fra RI  
Vi har mottatt følgende påminning 
fra RI vedrørende registrering av 
tillitsvalgte i klubbene for 2011 – 12 
(jf også side 1 i månedsbrev nr. 5): 

RI sender ikke lenger ut den vanlige 
papirversjonen av Official Directory 
Data Forms, slik at alle klubbdata 
må være lagt inn i rotary.org, Mem-
ber Access senest 15. mars for å 
komme med i den verdensomspen-
nende oversikten over klubbene i 
Rotary. 

On line registrering i Member Ac-
cess gir rask oppdatering av all 
klubbinformasjon enten det dreier 
seg om møtetider, -sted eller infor-
masjon knyttet til medlemmene. 
 
Marker 23. februar  
RI oppfordrer klubbene til å markere 
Rotarys ”fødselsdag” 23. februar. 
det er ikke så mange klubber i vårt 
distrikt som har møtedag onsdag, 
men det går jo an å markere det and-
re dager i uke 8. 
 
Den nye RI-presidenten, 
Kalyan Banerjee har offentliggjort 
sitt emblem og valgspråk under mø-
tet med DGE-ene 17. januar: 
 

 

DGE Steinar Wøllo 
minner om følgende vikti-
ge møtedatoer i mars: 

5. DTTS 
25. PETS 
26. Distriktssamlingen 

For møtested: Se måneds-
brev nr. 7. (Klubblokalet 
har adresse Ihleveien 6, 
Kløfta.) 
 
De av klubbene som har 
særskilte ønsker mht dato 
for klubbesøk, anmodes 
om å sende dette til DGE 
Steinar på stei-
wo@online.no snarest og 
senest innen 1. mars 2011. 
 

RIs fokus i mars: 
Literacy Month 
Frister for klubbene i 
mars: 
Dato klubbesøk 
Registrere frammøte 
for februar 
Siste frist nye tillits-
valgte i Member Ac-
cess 
Innsending av Presi-
dential Citation 

1. 
5. 

 
 

15. 
 
 

15. 
 
Vekslingskurs NOK – 
USD i februar: 
 
1 USD = NOK 5,84 



Guvernørens leder: 
Rotary International (RI) vier årlig februar måned til ”verdensforståelse”. Den  23. februar 
2011 feirer vi Rotarys 106-årsdag. Paul Harris uttalte i 1915: “What Rotary will be 100 years 
hence, no one can imagine”. Jeg antar at han knapt kunne tenkt seg at vi knapt 100 år senere 
er blitt en verdensomspennende organisasjon med flere enn 1,2 millioner medlemmer i over 
200 land og geografiske områder. 

Hva er så Rotary? Det er et nettverk av mennesker som bryr seg – og som er optimister, men 
også realister på samme tid. Vi innehar og kjenner våre egne evner, og vi vet å benytte oss av 
dem for å gagne andre. Vi er samtidig klar over våre egne begrensninger, og anerkjenner ut-
fordringene som finnes i samfunnet rundt oss, både lokalt og globalt. På denne tiden i fjor 
viste rotarianere rundt om i verden et enormt engasjement for de jordskjelvrammede i Haiti – 
en av de største naturkatastrofene verden har opplevd i moderne tid.  

I skrivende stund leser jeg på ”førstesiden” til alle nettavisene at en miljøkatastrofe i Norges 
eneste marine nasjonalpark, som jo befinner seg i vårt Rotary-distrikt, synes å ha blitt avver-
get – eller begrenset. Dette skyldes nok i stor grad ren og skjær flaks mht værforhold mv. 
Uten sammenlikning med jordskjelvet i Haiti, må jeg innrømme at jeg gjør meg noen tanker 
om at vi som bor i Norge er privilegerte som besitter, eller har mulighet til å mobilisere de 
nødvendige ressurser for å klare å redusere konsekvensene når slike ting skjer. 

Februar er også årets andre og korteste måned, og har fått sitt navn etter renselsesfesten 
”februa”, som i romertiden ble holdt 15. februar - hvor kvinnene ble renset av guden Faunus' 
prester.  

I Norge ble februar i norrøn tid kalt Gjømåned etter gudinnen Gjø. Fordi jo dagene blir merk-
bart lengre, ble februar frem til 1827 betegnet som blidemåned. 

Vi har god grunn til å være blide i vårt distrikt; dagens oversikt fra Rotary Foundation (RF) 
viser at vi hittil i Rotary-året har innbetalt $ 53 430 til ”Annual Giving”. Klubbenes samlede 
mål for året (iht RFs fondsskjema og Klubbenes Planer og Mål) er på $ 83 436, så vi har mao 
allerede oppnådd 64 % av målet – kjempebra – det er jo tross alt et helt tertial igjen av ”vårt” 
Rotaryår. Jeg tror derfor at vi vil klare å nå det målet som dere satte dere i mai 2010. Dessuten 
skal vi jo absolutt ikke glemme at vi i tillegg har innbetalt $ 54 828 til PolioPlus. Imidlertid – 
for at ikke det planlagte fondsbidraget skal gå i ”glemmeboken”, eller innbetalingen skje så 
sent av den ikke blir registrert i ”vårt år”, vil de av klubbene som har målsatt innbetaling – 
men ennå ikke betalt – bli tilskrevet om kort tid fra distriktets RF-ansvarlige, Herman Stabell. 

Vi har også god grunn til å være blide, når vi tenker over hvilken ”spennvidde” Rotary har! I 
løpet av den siste drøye uken har jeg – bare fordi jeg er medlem i Rotary, og derigjennom kan 
møte på et hvilket som helst Rotary-møte – hatt muligheten til, og gleden av å kunne delta på 
konsert med ”klassiske perler”, på InterCity-møte med Børge Brende, akedag for ”barn i alle 
andre” (om enn jeg må innrømme at det – til tross for god påkledning og godt humør – var en 
kald fornøyelse…) og et klubbmøte hvor kulturminister Anniken Huitfeldt var dagens fore-
dragsholder. Når jeg i tillegg vet at dette kun var en bitte liten del av det som skjer i vårt dist-
rikt i løpet av en uke, klarer jeg ikke å la være å tenke på følgende: Er det noen annen organi-
sasjon som har en slik ”spennvidde” i sine programmer, og derigjennom kan appellere til uli-
ke mennesker?  

Sist men ikke minst, skal vi være blide for at RYLA, som avholdes på Fredriksten festning 
10.- 13. mars er ”fulltegnet” og vel så det (66 påmeldte pr dato). Som dere jo vet, mener jeg at 
RYLA er helt unikt, og at vi må få frem at det kun er organisasjonen Rotary som på grunnlag 
av vår unike yrkesspredning arrangerer det. Jeg oppfordrer dere til å benytte dere av mulighe-
ten som RYLA – både selve arrangementet og deltakerne – kan gi oss mht PR for Rotary og 
forbedring av vårt omdømme.  



Som jeg har sagt mange ganger: Vi har mye å være stolte av i klubbene i vårt distrikt! La også 
Rotary International få vite om det vi gjør! Fyll derfor gjerne ut skjemaet (Presidential Cita-
tion) dere fikk på PETS: www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/900en10.pdf (engelsk utgave),  
www.rotary.org/RIdocuments/sv_pdf/900sv10.pdf (svensk utgave), og send det til underteg-
nede innen fristen den 15. mars.  

Månedens quiz 
Historiens første (?) quiz i Guvernørens Månedsbrev i Rotary Distrikt 2260, ble vunnet av 
Dagrun Fledsberg, Moss Rk – gratulerer! Premien er underveis i posten.  
 
Denne gangen er spørsmålene som følger: 

1 Hvilken dato er ”Rotarys fødselsdag”? 

2 Hvor mange Inner Wheelere er det til sammen i Halden? (Hint: det er 2/3 så mange 
Inner Wheelere som det pt er medlemmer i de to Rotaryklubbene i Halden, som har 
hhv 33 og 57 medlemmer…) 

3 Når er siste frist for innlegging av nye tillitsvalgte på www.Rotary.org - Member Ac-
cess? 

4 Hva er mottoet til neste års RI-president Kalyan Banerjee? 

5 Hvem er de heldige mottakere av overskuddet fra Gjersjøen Rks nyttårsball? 

Send inn svarene (som du vil finne i dette månedsbrevet), enten pr e-post til 
lmjerskaug@mil.no, eller pr post til Lena J. Mjerskaug, 1914 Ytre Enebakk innen 10. mars, så 
er du med i trekningen om månedens premie. 

 
 
Felles utfordring – felles ansvar! 
I referatet/oppsummeringen fra presidentenes midtveismøt (tilgjengelig hos alle presidenter) 
er distriktsguvernørens redegjørelse om nominasjonsprosessen for distriktsguvernør for rota-
ryåret 2013 – 2014 tatt inn. Det framgår av selve referatet at nominasjonskomiteen innen fris-
tens utløp mottok forslag på en vel kvalifisert kandidat. Det ble avholdt intervju og kandidatu-
ret ble styrket. Imidlertid trakk vedkommende i etterkant sitt kandidatur. 

I en fotnote til referat er det gitt opplysning om at det etter midtveismøtet hadde vært fornyet 
kontakt mellom kandidat, klubbpresident og distriktsguvernør, noe som hadde medført at 
kandidaten hadde meddelt nominasjonskomiteen at kandidaturet ble opprettholdt. Nomina-
sjonsprosessen ville dermed fortsette etter en noe forsinket plan. 

Etter denne utviklingen kom derfor tilbakemeldingen fra kandidaten første helga i februar at 
han likevel trakk seg, som en overraskelse – og en skikkelig utfordring for alle klubbene i 
distrikt 2260! 

Nominasjonskomiteen meddeler derfor at det ikke lenger foreligger en aktuell kandidat til 
vervet som distriktsguvernør for rotary-året 2013-14.  

Klubbpresidenten og klubbene må derfor umiddelbart søke etter en aktuell kandidat i egen 
klubb, og sende sin innstilling til D-2260 v/nominasjonskomiteens leder, PDG Åge Bjor. Til 
informasjon, må navnet på kandidaten være klart, og meddelt Rotary International innen 30. 
juni 2011.  

DG Lena Mjerskaug er etter å ha besøkt alle klubbene, blitt enda mer sikker på og er overbe-
vist om at det blant våre ca 2 000 medlemmer finnes en rekke vel kvalifiserte kandidater til 
vervet som distriktsguvernør!   

Det er et felles ansvar å finne den riktige kandidaten! Lykke til med arbeidet! 

 



 
Distriktspresidenten i D-31, Marit Kleven har  
denne gangen utfordret presidenten i Halden Inner Wheel klubb til å gi 
en orientering om sin klubb: 
 
Halden Inner Wheel klubb ble startet 28. februar 1970. Medlemstallet (vi er nå 33 medlemmer 
og en observatør) har vært stabilt i de 41 årene vi har eksistert. Halden har dessuten en Inner 
Wheel klubb til, Fredriksten Inner Wheel klubb, så vi er i alt ca 60 innerwheelere i Halden. 
Halden har tilsvarende to rotaryklubber. Det er stor grad av samarbeid mellom disse klubbene. 
De to Inner Wheel klubbene har et felles møte i året, og de fire klubbene samarbeider hver 
høst om et felles prosjekt.  I regi av Den kulturelle skolesekken i Østfold er de med på å vise 
fram og gi orientering om Fredriksten festning til ungdomsskoleklasser fra hele fylket. Pro-
sjektet går over to uker i august/september. Det gir klubbene stort utbytte både i form av mer 
penger i kassa, kjennskap på tvers av klubbene, og ikke minst en verdifull kontakt med dagens 
unge. De midlene vi tjener på dette gjorde at Halden Inner Weel klubb i 2010 kunne gi bort kr 
20 000 til veldedige formål. 

Klubben vår har engasjert seg i flere prosjekter som Frivillighetssentralen i Halden, Fistula, 
Pikeleieren D-31, Handicamp, nakotikahund og SOS barnebyer. I forbindelse med 40 års- 
jubileet vårt i 2010 ga vi bort et piano og en serie gamle bilder fra Halden til en dementsavde-
ling ved et av sykehjemmene i kommunen. 

Vi har vennskapskommunene i Skøvde i Sverige og Ringsted i Danmark. Dessuten treffes vi 
ofte med medlemmer fra klubben i Strømstad/Tanum, like over grensen for oss.  

Halden er en trivelig kommune å bo i, en vakker historisk by; og så er vi Østfolds største 
landkommune med rike muligheter for friluftsliv. Vi gleder oss til å ta imot Inner Weelere fra 
hele Norge til landstreff 2.- 4. september i år og til å vise fram byen vår. 

Bjørg Heie 
pt president Halden Inner Wheel klubb 
 
 
Nytt fra klubbene i område F 
Samarbeid om ungdomsutveksling 

De seks klubbene i Område F er enige om å samarbeide for å finansiere ungdomsutveksling i 
Rotaryåret 2011-2012. Enebakk Rotaryklubb søker om å sende ut en student og forplikter seg 
samtidig til å motta en student. Vertsklubben sørger for å organisere det praktiske med verts-
familier og skoleplass. Alle 6 klubbene ”spleiser” på kostnadene ved at vertsklubben lager et 
budsjett som de 6 presidentene godkjenner. Kostnadene fordeles på klubbene ut fra medlems-
tall.  Klubbene i Område F vil evaluere erfaringene ved årets slutt. Dette er en løsning som vi 
mener bidrar til å gjøre det lettere for små klubber å engasjere seg i en viktig Rotaryoppgave ! 

Ole Wæhre, AG Område F 
 
Gjersjøen RK har hatt nyttårsball 

Gjersjøen RK har gjennomført et vellykket nyttårsball i Kolben på Kolbotn for sjette gang. 
Det var 60 deltakere, noen gjester fra andre klubber, men det er plass til flere! Det var under-
holdning og gode taler ved toastmaster Jean Lundberg, initiativtaker til ballet Ove Bugge og 
takk for maten ved Bjørn Rosseland. Et glimrende orkester spilte opp til dans. Overskuddet av 
årets ball går til Konglestien avlastningssenter. 

Gry Monsen, president 

 



Vellykket Poliokonsert i Greverud kirke 

Oppegård RK arrangerte konsert i Greverud kirke 8. februar med sopranen Cecilie Schilling. I 
tillegg til å gi en stor musikkopplevelse til 160 frammøtte, kan presidenten i klubben, Olav 
Klungreseth, melde om et bidrag til Polio Plus stort nok til å vaksinere 7000 barn!  

Ole Wæhre, AG Område F 
 
 
Skjeberg RK hedrer trofast rotarianer 
11. februar utnevnte Skjeberg RK Per Sundby til Paul Harris Fel-
low for sitt store engasjement for Rotary både lokalt og internasjo-
nalt. Han har sammen med andre rotaryklubber hatt ansvar for 
etablering av et vannprosjekt i Thailand, og etablering av et drivhus 
med dyrking av blomster og grønnsaker på samme sted. Lokalt har 
han ledet klubbens bokmesseprosjekt. 

Sundby er en god representant for Rotary med sin væremåte og 
høye frammøte i klubben. 

Sundby er innkommende president i Skjeberg RK og ser på utnev-
nelsen som en stor inspirasjon for sitt presidentår. 

 
Jubilanter i mars: 
Navn:  Fødsels dato:  Klubb:  Fyller:  

 Ubisch, Elisabeth von  02/03/1951 Jeløy 60 

 Næss, Asbjørn  03/03/1931 Kløfta 80 

 Lorentzen, Bjørn Petter  03/03/1941 Ski 70 

 Silsand, Per  07/03/1951 Gjersjøen 60 

 Hustvedt, Kari  09/03/1941 Sørumsand 70 

 Torp, Clemet  10/03/1931 Trøgstad 80 

 Strand, Ragnar  11/03/1941 Nittedal 70 

 Bachmann, Jutta  13/03/1961 Bundefjorden 50 

 Hansen, Bjørn  13/03/1936 Ås 75 

 Brodwall, Bjørn  15/03/1951 Sørumsand 60 

 Krogstie, Per A  18/03/1931 Ski 80 

 Holt, Norman  19/03/1921 Lillestrøm 90 

 Gundrosen, Torbjørn  20/03/1931 Rolvsøy 80 

 Nævdal, Per  20/03/1936 Oppegård 75 

 Aukland, Per Magnus  21/03/1921 Lillestrøm 90 

 Bjørkøy, Svein Helge  24/03/1951 Nittedal 60 

 Christensen, Ole Johan Elsner  28/03/1921 Fredrikstad 90 

 Knudsen, Jens Chr.  29/03/1931 Moss 80 

 Winsvold, Jørgen  29/03/1936 Skjeberg 75 

 

Vi gratulerer!    
 

 



Frammøtestatistikk for januar 2011: 

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

antall 
klubb  Totalt  Kvinner  prosent  møter  i år (%)  medle mmer  

Askim 62 0 68,9 4 66,9 0 
Aurskog-Høland 24 1 76,1 4 64,8 -3 
Borge 44 0 61,2 4 62,4 -1 
Bundefjorden 20 8 63,0 4 63,9 -1 
Drøbak 40 7 65,8 5 63,6 -9 
Eidsvoll 58 7 62,5 5 60,9 1 
Eidsvoll Syd 24 1 66,3 4 65,4 -1 
Enebakk 26 4 74,0 4 62,2 -2 
Fredrikstad 61 11 69,0 4 62,2 0 
Fredrikstad-Glemmen 28 5 45,0 5 46,7 -1 
Fredriksten 33 4 50,8 4 45,9 0 
Gamlebyen/Fredrikstad 44 8 74,3 4 65,3 -1 
Gardermoen 20 5 94,5 4 65,7 -1 
Gjersjøen 26 12 65,9 5 63,9 1 
Halden 57 3 58,2 5 45,7 0 
Hobøl-Spydeberg 35 3 89,0 4 72,0 1 
Hvaler 22 5 73,5 4 60,7 -3 
Jeløy 50 13 70,5 4 64,6 -3 
Jessheim 48 5 69,1 4 65,0 -1 
Kløfta 50 4 73,1 5 73,6 0 
Kolbotn 50 8 71,3 4 71,4 0 
Kråkerøy 44 5 60,1 5 55,3 0 
Langhus 27 3 69,5 4 61,2 -4 
Lillestrøm 45 5 63,7 4 54,1 0 
Lørenskog 30 1 86,5 4 71,4 0 
Lørenskog Vest 30 5 62,2 5 66,4 -3 
Moss 56 15 47,7 5 48,1 -4 
Mysen 50 6 76,0 4 68,4 -2 
Nannestad 40 3 66,0 4 54,1 0 
Nesodden 25 5 54,0 4 51,6 0 
Nittedal 46 8 60,3 4 64,5 0 
Nordby 29 1 63,0 5 62,2 -2 
Onsøy 34 6 64,3 4 71,0 1 
Oppegård 56 9 76,4 4 77,0 -1 
Rakkestad 51 12 66,1 4 57,5 0 
Rolvsøy 32 2 64,8 5 63,4 -1 
Rygge 40 2 62,7 4 57,2 -1 
Råde 35 6 58,5 5 53,3 -3 
Sagdalen 27 2 82,7 4 68,5 -1 
Sarpsborg 43 8 59,8 5 56,5 -1 
Skedsmo Nord 29 5 66,9 4 56,6 0 
Skedsmokorset 37 5 65,7 5 61,4 0 
Ski 44 6 59,9 4 53,2 -1 
Skjeberg 37 0 83,1 4 77,7 2 
Strømmen 28 4 80,8 5 56,6 1 
Sørumsand 36 7 70,6 5 60,7 1 
Trøgstad 36 2 64,0 4 62,5 0 
Tune 50 1 56,9 4 49,5 -1 
Vestby 45 2 76,0 5 68,1 0 
Våler Østfold 21 0 61,0 4 56,4 0 
Ørje-Töcksfors 24 1 61,0 4 58,9 0 



Årnes 50 9 72,0 5 69,4 0 
Ås 48 7 65,0 4 67,7 6 

Totalt 2047 267 67,3 230 61,8 -38 
 

 
 
Redaksjonen avsluttet 19. februar 2011  
 
 
Per Kongsnes  
distriktssekretær/redaktør månedsbrevet 
 
 


