
 Rotary Distrikt 2260
 

Guvernør 2010

Av miljøhensyn: 
Vurder om du trenger å 
skrive dette ut! Til distribusjon til medlemmene
Distriktets hjemme-
side:  
 
 

www.d2260.rotary.no 
 
Rotary i Norge (NOR-
FO): www.rotary.no 
 
Rotary International: 
www.rotary.org 
 
GSE ansvarlig 
Rune Magnussen 
rm007@online.no  
 
Polio+ oppdatering 
 

http://rotary.org/en/Servi
ceAndFel-
lowship/Polio/Pages/ride
fault.aspx?housead 
 
Distriktets webredak-
tør:  
DICO2260@rotary.no   
 
 
Redaktør for  
Månedsbrevet:   
per.kongsnes@c2i.net       
                    

 
 

Våre neste 2 DG’er: 
 

Steinar Wøllo  
(2011 - 2012)  

Jan Eddie Tinlund 
(2012–2013)  

 
 
 

Aktuelle begivenheter i 
Torsdag 5.mai kl. 1845
tidligere forsvarssjef Sverre Diesen 
for å snakke over emnet 
eller forvitring? Forsvaret mot år 
2020.” Foredraget holdes i møterom 
Fraunar, Frogn Rådhus, adresse 
Rådhusveien 6, 1
håndspåmelding 
Jan Wold, e
tlf. 95 11 51 42.
 
Viktige oppgaver for sekretærene
Det arbeides for t
kjøring av medlemsbasen i RI med 
de nasjonale basene. Dette arbeidet 
skjer på nordisk nivå, det vil si at det 
er et samarbeid mellom multidis
riktsorganisasjonene i landene. For 
Norges del er det administrert av 
NORFO. Gevinsten er, dersom a
blir ferdig i riktig tid, at dette året er 
siste år vi må vedlikeholde me
lemsoversikten i to baser.
En viktig forutseting for å lykkes er 
at medlemsnummer er påført alle 
medlemmer i den norske basen rot
ry.no/medlemsnett. For D 2260 er 
svært mye gjort,
står det ca 280 medlemmer uten nr.
Sekretærene må derfor ta en sjau i 
de klubbene som gjenstår, for å få 
dette nummeret på plass. Dersom det 
er usikkerhet om framgangsmåten, 
ber vi dere kontakte egen Assist
rende guvernør
”oppskrift” på hvordan det skal gj
res. 

Rotary Distrikt 2260 
 

Guvernørens  

Månedsbrev   
Guvernør 2010-11: Lena J Mjerskaug, 

Enebakk Rotaryklubb 
 Nr. 10, april 2011 

 
Til distribusjon til medlemmene 

Aktuelle begivenheter i mai: 
Torsdag 5.mai kl. 1845 kommer 
tidligere forsvarssjef Sverre Diesen 
for å snakke over emnet “Fornyelse 
eller forvitring? Forsvaret mot år 
2020.” Foredraget holdes i møterom 
Fraunar, Frogn Rådhus, adresse 
Rådhusveien 6, 1440 Drøbak. For-
håndspåmelding senest 25. april til 
Jan Wold, e-post jwold2@online.no, 

. 95 11 51 42. 

Viktige oppgaver for sekretærene 
Det arbeides for tiden med en sam-
kjøring av medlemsbasen i RI med 
de nasjonale basene. Dette arbeidet 
skjer på nordisk nivå, det vil si at det 
er et samarbeid mellom multidist-
riktsorganisasjonene i landene. For 
Norges del er det administrert av 
NORFO. Gevinsten er, dersom alt 
blir ferdig i riktig tid, at dette året er 
siste år vi må vedlikeholde med-
lemsoversikten i to baser. 
En viktig forutseting for å lykkes er 
at medlemsnummer er påført alle 
medlemmer i den norske basen rota-
ry.no/medlemsnett. For D 2260 er 
svært mye gjort, men fortsatt gjen-
står det ca 280 medlemmer uten nr. 
Sekretærene må derfor ta en sjau i 
de klubbene som gjenstår, for å få 
dette nummeret på plass. Dersom det 
er usikkerhet om framgangsmåten, 
ber vi dere kontakte egen Assiste-
rende guvernør, som har fått en slags 
”oppskrift” på hvordan det skal gjø-

DGE Steinar Wøllo
minner om det viktige a
beidet klubbene har foran 
seg i april: Utforme klu
bens planer og mål for 
kommende rotaryår, 
viktigste styringsverktøyet
for klubbens arbeid!
Frist for innsending 
mai. 
Gjelder også for skjemaet 
vedr. RF-bidrag.
 
Frister for klubbene i 
mai: 
Delegering av 
stemmerett ved 
Convention i 
New Orleans 
 
Registrere 
frammøte for 
april 
 
Utarbeide bud-
sjett for 2011-
12 
 
Oppdatere med-
lemsdata i 
Member Access
 
Vekslingskurs NOK 
USD i april: 
1 USD = NOK 5,
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Oppfordring om å ivareta vervet som leder av Norsk Rotary Landsarkiv. 
På vegne av alle de norske distriktene ivaretar Norsk Rotary Forum (NORFO) arkivansvaret 
for NORFO, guvernørene, klubber og enkeltpersoner. 
NORFO søker nå etter en ny arkivar, og D-2260 har blitt særskilt "utfordret" til å foreslå en 
kandidat til vervet. Arkivarens oppgaver er å registrere, katalogisere og besørge forsvarlig 
lagring av de innsendte arkivalier. Arkivaliene lagres i den tilstand og orden de sendes inn. 
Arkivaliene oppbevares i et midlertidig arkiv og overføres hvert 5 – 10. år til Privatarkivet (Pa 
1381) i Riksarkivet.  
Regnskapsmateriale oppbevares kun i midlertidig arkiv og kasseres/makuleres etter reglene 
om oppbevaring av regnskapsmateriale iflg. gjeldende lovbestemmelser. 
Arkivaren kan ta et selvstendig initiativ for å samle inn, stimulere til innsamling, eller å etter-
lyse materiale, men er ikke forpliktet til dette. 
Arkivaren er underlagt NORFO og avlegger årlig rapport til dets leder. 
Dersom du har lyst til å ivareta vervet som arkivar, har spørsmål om vervet, eller har kjenn-
skap om/forslag til andre rotarianere som kan passe til dette, er DG Lena takknemlig for en 
snarlig tilbakemelding til lmjerskaug@mil.no, eventuelt pr. post til Lena J. Mjerskaug, 1914 
Ytre Enebakk. 
 
Guvernørens leder: 
Nå er det vår – i hele distriktet (og ikke bare hos Hvaler Rk, som i all sin kommunikasjon pas-
ser på å ”minne om” følgende: ”Hvaler - flest soldager - uansett vær”.) 
For meg, fremstår det som helt naturlig at inneværende måned (sannsynligvis) har fått sitt 
navn fra det latinske aperire – å åpne/sette i gang, fordi jo april nettopp er måneden hvor det 
spirer og gror, og vi nesten kan sitte helt rolig og se på at løvet springer ut på trærne. 
At det også ”spirer og gror” og utføres samfunnsnyttig arbeid i våre klubber, viser de mottatte 
søknader om – og tildeling av – økonomisk støtte fra de ulike fondene vi har tilgjengelig. Jeg 
kan med glede, men også med litt ”vemod” opplyse at det nå er ”tomt” på kontoen når det 
gjelder ”District Simplified Grants (DSG)-fondet, noe som betyr at klubber i distriktet er blitt 
tildelt ca kr 51 000 i økonomisk støtte til ulike prosjekter i inneværende rotaryår. Størrelsen på 
det årlige beløpet som er disponibelt for distriktet, avhenger av det beløpet som ble innbetalt 
til Annual Programs Fund for 3 år siden. Så – dersom det er ønskelig å få et høyere beløp til 
rådighet om tre år, må det betales inn et høyere beløp til Rotary Foundation i år..! 
Når det gjelder distriktets eget tiltaksfond, som jo ble tilført et betydelig beløp etter forrige 
rotaryår, er det i skrivende stund innvilget kr 116 500 til 13 ulike prosjekter rundt om i distrik-
tets klubber og områder. Her er det fremdeles mulig å motta økonomisk støtte! Vedtekter og 
retningslinjer for fondet finnes i ”Håndbok 2010-11”, s 39-40. Dersom klubben har en god idé 
til et prosjekt – eller videreføring av et eksisterende – innenfor vedtektenes rammer, er det 
ingen byråkratisk og langtekkelig søknadsbehandling. Bare send et kort skriv/en e-post med 
en prosjektbeskrivelse, budsjett osv, så vil det bli gitt et hurtig svar. Fondet er jo blitt til og 
øker ved at distriktets inntekter (dvs klubbenes kontingentinnbetalinger) har vært og er høyere 
enn distriktets utgifter!  
Jeg tillater meg å minne om de tre hovedmålene i Rotary Internationals (RI) strategiske plan:  

1) Støtte og styrke klubbene,  
2) Fokusere på- og øke humanitært arbeid innen de 6 fokusområdene 

Ø Fred og konfliktforebygging / -oppløsning,  
Ø Sykdomsforebygging og -behandling,  
Ø Vann og sanitærforhold,  
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Ø Mødre- og barnehelse,  
Ø Grunnleggende utdanning og leseferdighet,  
Ø Økonomisk utvikling og samfunnsutvikling 

3) Øke allmennhetens kunnskap og bevissthet om Rotary. 
På mine ”tilfeldige besøk” i klubbene i det siste, har jeg lagt merke til at vi ikke er så veldig 
flinke til å fokusere på det 3. hovedmålet, les: profilere oss selv når vi bedriver lokale prosjek-
ter. Jeg minner derfor om det jeg skrev i Månedsbrev nr 6: ”Jeg vil imidlertid oppfordre de av 
dere som søker om støtte fra distriktets tiltaksfond ifm planlegging av et lokal prosjekt, ar-
rangement osv, om å vurdere innkjøp av / budsjettere for f eks ”refleksvester” 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 enkelte Rotaryklubb.” 
Som du ser av den egne artikkelen i dette månedsbrevet, har District Governor Elect (DGE) 
Steinar Wøllo avholdt ”opplæringsmøtene” President Elects Training Seminar (PETS) og 
Distriktssamling (DS) for de sentrale tillitsvalgte i klubbene i rotaryåret 2011-12. Alle delta-
kerne fikk forhåpentligvis faglig påfyll og ytterligere motivasjon for å gjøre Rotary i vårt dist-
rikt stadig bedre! Ut fra det jeg kunne observere i løpet av de to dagene, tydet de ulike disku-
sjonene, kommentarene og nettverksbyggingen på at vi kan se også neste år lyst i møte.  
Imidlertid – selv om planleggingen av ”neste år” er godt i gang i klubbene – må vi ikke glem-
me at vi på langt nær er ferdige med dette året!  
Jeg skal nok innrømme at jeg kan telle på forholdsvis få fingre de dagene jeg ikke har ”bedre-
vet Rotary” siden 1. juli 2010. Imidlertid har jeg tenkt å ta helt fri og reise bort i perioden 15. 
til 26. april ifm påsken.  
Jeg ønsker deg derfor en riktig god påske, om enn du skal være hjemme, stelle i hagen, pusse 
båten, reise på fjellet eller til sjøen, eller ”reise langt av sted”. Uansett håper jeg du får ladet 
batteriene igjen etter en lang og hard vinter, og at noen rolige påskedager gir inspirasjon til 
videre Rotary-engasjement. 
Månedens quiz. 
Quiz’en i Guvernørens Månedsbrev nr. 9 ble vunnet av Jan Erik Olsen, Ås Rk – gratulerer! 
Premien er underveis i posten.  
Denne gangen er spørsmålene som følger: 

1. Når er fristen for innsendelse av Klubbenes planer og mål? 
2. Hva er internettadressen til D-2260s hjemmeside? 
3. Hva heter distriktspresidenten i Inner Wheel D-31? 
4. På Intercitymøtet i Område G, sto Rotaract for serveringen. Hva skal de bruke inntek-

tene til? 
5. Har du lyst til å ivareta vervet som leder av Norsk Rotary Landsarkiv? (NB! ”Svaret” 

på dette spørsmålet finner du ikke i månedsbrevet – ei heller er svaret kvalifiserende 
eller diskvalifiserende for å være med i trekningen…) 

Send inn svarene (som du med ett unntak 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. mai, så 
er du med i trekningen om månedens premie. 
 
 
Første samling for klubbenes nye tillitsvalgte 
Fredag 25. og lørdag 26. mars gjennomførte DGE Steinar Wøllo og hans team den første sam-
lingen for klubbpresidentene, sekretærene og kassererne for kommende rotaryår. Møtene ble 
avviklet på Gjerdrum ungdomsskole, en skole som var velegnet til å ta imot en slik stor for-
samling. 
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48 av distriktets 53 innkommende presidenter hadde meldt seg på PETS første dag, men én 
måtte dessverre melde forfall pga sykdom. Samme antallet møtte også på Distriktssamlingen 
(DS). Her møtte også 30 sekretærer, 16 kasserer og 11andre rotarianere samt assisterende gu-
vernører og ledere for distriktskomiteene. Totalt deltok 71 personer på PETS og 132 på DS – 
for begges del av de best besøkt i distriktets historie. 
Både på PETS og på DS presenterte DGE sin oppfatning av hvilke utfordringer og forvent-
ninger han hadde til kommende rotaryår. Han mente at som rotarianere var vi privilegerte. 
Rotary er den største yrkesorganisasjonen i verden, og omfatter ikke bare yrker, men også 
religioner. Den er et levende eksempel på det mangfoldet vi finner på vår klode. Normalt har 
mangfold vært grunnlaget for kiv og strid, mens i Rotary er det utnyttet som en ressurs. Gjen-
nom Rotary har vi  

− fått tilgang til den største kunnskaps- og erfaringsbank som finnes,  
− fått større vidsyn og utvidet horisont som en motvekt mot den stadig økende spesialise-

ringen,  
− fått være tilknyttet en organisasjon som har høy etisk yrkesstandard som en av sine 

grunnpilarer, 
− fått tilhøre en internasjonal organisasjon som øker kunnskap og kjennskap til andre 

kulturer og andre levemåter, endrer tankegang og holdninger overfor andre land og 
kulturer.    

Møtene ble gjennomført i en veksling mellom foredrag/orienteringer om ulike emner av be-
tydning for de enkeltes arbeid, og gruppearbeid med drøfting og planlegging av kommende år. 
Steinar poengterte at klubbene er autonome og selvstendige og bestemmer selv hvilke aktivite-
ter og prioriteringer de til enhver tid vil gjøre. Likevel må de forholde seg til de føringer som 
gis fra RI sentralt. 
Steinar ønsket samtlige lykke til med sitt arbeid med å realisere Rotarys ideer. 
 

Årsmøte Inner Wheel D – 31 
Årets store og viktige begivenhet, årsmøtet, er tilbakelagt. Langvarige og omfat-
tende forberedelser kullminerte i en positiv og meget vellykket samling av Inner 
Wheelere til middag på Kumlegaarden i Drøbak fredag kveld 25. mars og til 

årsmøte i Studentsamfunnet på Ås lørdag 26.mars 
Årsmøtedagen 26. mars mottok vi gjester, delegater og observatører til møtet i Student-
samfunnet på Ås. Ute var Inner Wheel-flagget heist og på trappa sto store krukker med nyut-
sprunget bjørkeløv pyntet med norske flagg. 
Presidenten i Follo IWK og distriktspresidenten ønsket de 85 tilstedeværende hjertelig vel-
komne til årsmøtet med en musikalsk velkomst fremført av 3 elever fra Kulturskolen i Ås.  
Prinsesse Astrid fru Ferner er Inner Wheel Norges høye beskytter, og hun sendte en hilsen og 
de beste ønsker til alle som var samlet under Årsmøtet.  
Det var en stor glede for oss å ta i mot våre gjester: Ordfører Johan Alnes i Ås kommune, rota-
ryguvernørene Lena Johanne Mjerskaug D-2260 og Harald Bjørgo D-2310 og presidenten i 
Ås Rotary Klubb Jan Erik Olsen. Alle fremførte hyggelige hilsninger til årsmøtet. Guvernør 
Lena viste også en film fra Handicamp Norway på Haraldvangen. Dette ble meget godt mot-
tatt. 
Distriktsstyrets medlemmer fremla sine rapporter og det var orientering om Landstreffet ved 
Landstreffkomiteens leder Marit Stabell. Landstreffet holdes i Halden 2. – 4. september 2011. 
Påmelding innen 1. mai. Leder for Landsarkivet Grete Bakke Enger gav oss en god orientering 
om hvilke dokumenter som skulle sendes til Landsarkivet. 
Øvrige saker som var kommet inn til årsmøtet, ble greit behandlet under stødig og god ledelse 



av dirigent Britt Saga fra Nannestad Inner Wheel Klubb.
Anne Baggethun var dagens kåsør. Hun hadde kalt kåseriet ”45 år i NRK ”. Hun begynte k
seriet med å si at hun like gjerne kunne kalt kåseriet ”aldri en kjedelig dag på jobben”.
Hun var etter hvert blitt nyhetsanker i NRK. Senere fikk hun spesialiteter som Kongestoff og 
reiste sammen med kongefamilien i inn og utland. Fra tilhørerne fikk hun spørsmål om hvilke 
opplevelser hun husket best. På det svarte hun at det måtte være Kong Olavs bor
Anne Baggethun høstet stor applaus for sitt kåseri.
Vi har fått god pressedekning fra årsmøtet. Regionavisen Østlandets Blad gav oss mesteparten 
av sin sisteside til å omtale arrangementet. Overskrift: 
Inner Wheel hjelper kvinner og barn over hele verden
reportasje om rekruttering i Inner Wheel og om prosjektene våre. Vi er meget godt fornøyde 
både med årsmøtet og med pressedekningen.
Marit Kleven 
Distriktspresident D-31 
 
 
Lillestrøm Rk og Skedsmo Nord R

President Karzai har ikke noen enkel jobb. Korrupsjonen er stor. Vesten har manglende evne 
til å lytte, manglende evne til å forstå. Da blir det vanskelig. Angel
har stilt Karzai et avgjørende spørsmål, sier Eide. ”Vi kjenner ikke landet ditt. Er det noe vi 
kan gjøre sammen for å utvikle det?”
Ja, det finnes en løsning, men da må vesten 
ta med seg afghanere i førersetet. 
Det må være plan og samarbeide i hjelpea
beidet. Det er på tide å ha forhandlinger 
med Talibans ledere for å gjenopprette fred i 
Afghanistan. Det vil ta tid. 
Kai Eide svarte på mange spørsmål fra s
len, og møtet gikk langt over fastsatt tid. 
Skedsmo Nord RK overrakte Eide et fryktinngivende våpen, vikingøks med tilhørende ekthe
bevis. Lillestrøm RK på sin side overrakte vin. Skal Afghanistans demokrati
eller godsaker? 
Deretter signerte Kai Eide sin bok ”Høyt spill om Afghanistan”
flere. 
Rotaract sto for servering av kaffe og vafler og fikk flere midler til å anskaffe Shelterbokser.
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Anne Baggethun var dagens kåsør. Hun hadde kalt kåseriet ”45 år i NRK ”. Hun begynte k
seriet med å si at hun like gjerne kunne kalt kåseriet ”aldri en kjedelig dag på jobben”.

etter hvert blitt nyhetsanker i NRK. Senere fikk hun spesialiteter som Kongestoff og 
reiste sammen med kongefamilien i inn og utland. Fra tilhørerne fikk hun spørsmål om hvilke 
opplevelser hun husket best. På det svarte hun at det måtte være Kong Olavs bortgang.
Anne Baggethun høstet stor applaus for sitt kåseri. 
Vi har fått god pressedekning fra årsmøtet. Regionavisen Østlandets Blad gav oss mesteparten 
av sin sisteside til å omtale arrangementet. Overskrift: Begivenhetsrikt distriktsårsmøte. 

jelper kvinner og barn over hele verden. Lokalavisen Ås Avis hadde en god 
reportasje om rekruttering i Inner Wheel og om prosjektene våre. Vi er meget godt fornøyde 
både med årsmøtet og med pressedekningen. 

og Skedsmo Nord Rk arrangør av vårens intercitymøte i område G
Tidligere FN-ambassadør til Afghanistan, Kai Eide, var 
invitert av rotaryklubbene på Nedre Romerike, område 
G, for å fortelle om sine erfaringer som FN’s spesialu
sending i landet. 
Finnes det noen løsning på konfliken i landet?  Er det 
mulighet for fred og stabilitet? 
Dette var utgangspunktet for Eides foredrag. Med sin 
store kunnskap om forholdene og sin eminente forte
lingsevne, tok han de ca 140 fremmøtte med på en gje
nomgang av Afghanistans bakgrunn, forholdene i landet 
historisk og i dag.  
Finnes det en løsning på konflikten? 

President Karzai har ikke noen enkel jobb. Korrupsjonen er stor. Vesten har manglende evne 
til å lytte, manglende evne til å forstå. Da blir det vanskelig. Angela Merkel er den eneste som 
har stilt Karzai et avgjørende spørsmål, sier Eide. ”Vi kjenner ikke landet ditt. Er det noe vi 
kan gjøre sammen for å utvikle det?” 
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Lillestrøm RK og Skedsmo Nord RK kan se tilbake på et meget vellykket arrangement..  
Jan Snare 
Ass.guv. område G 
 
Festaften i Rakkestad Rk 
Rakkestad Rotaryklubb arrangerte fredag 1. april 2011 torskeaften for sine 
medlemmer og ledsagere. Etter et velsmakende måltid ble fem nye med-
lemmer tatt opp i klubben.  

De nye medlemmene 
er fra venstre Bjørn 
Gundersen, Therese 
Watvedt, Håvard 
Gjerberg, Brit N. Hal-
vorsen og Hans Carlo 
Haga. 
President Svein Midtskog ledet den høyti-
delige opptaksseremonien, hvor de nye 

medlemmers vita ble lest av fadderne. Seremonien ble avsluttet med at Hans Carlo Haga (t.h.), 
på vegne av alle, takket for invitasjonen og tilliten de var blitt vist. De gleder seg til å bli bedre 
kjent med organisasjonen, og klubbens medlemmer. 
Høydepunktet på festaftenen var likevel tildelingen av Paul Harris Fellow til Kolbjørn Fosser. 
Presidenten sa i sin begrunnelse bl.a. at Fosser har vært medlem av Rakkestad Rk siden 1978. 

Med sin saklighet og sitt blide og positive vesen, 
har han vært med på å sette sitt gode preg på klub-
ben. Han har også i alle år deltatt aktivt i klubbens 
mange dugnadsarbeider med iver og innsikt. Han 
har vært aktivt med i Rakkestad Hagelag og Histo-
rielaget, hvor han har nedlagt et betydelig arbeid 
med registrering av gamle husmannsplasser. Hans 
innsats for å ivareta Bygdetunet har også vært stor. 
Det er med stor glede Rakkestad Rotaryklubb i dag 
tildeler deg PHF, som takk for din innsats for byg-
das kulturliv igjennom mange år. (Bildet viser pre-
sident Svein Midtskog og Kolbjørn Fosser.) 

 
 
Ny PHF-er utnevnt av Onsøy Rk 
Onsøy Rotaryklubb utnevnte på sitt klubbmøte onsdag den 13. april Lise Ødegård fra Barnas 
Stasjon i Fredrikstad til Paul Harris Fellow. Lise Ødegård var blitt invitert som kveldens fore-
dragsholder, og hadde ikke på forhånd fått vite om utmerkelsen.  
Klubbmøtet ble holdt i en høytidelig, men likevel uformell ramme, med innbudte gjester og 
nydelig mat (tapas) – tilberedt av klubbens egen eminente kokk Arne Jermstad.  
45 år gamle Lise Ødegård ”fikk en idé” for noen år siden, og var deretter initiativtakeren bak 
Barnas Stasjon i Fredrikstad. Målet med stasjonen er å sikre barn i spesielt sårbare familier en 
positiv utvikling. Barnas Stasjon, som er en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors i Fredrikstad, 
tilbyr hjelp og støtte til familier hvor mor og/eller far har rusrelaterte eller psykiske problemer. 
Hovedformålet til Barnas Stasjon er å styrke foreldrenes kompetanse til å være nettopp dét, 
gjennom sosialt samvær med andre og ulike aktiviteter. 



Lise Ødegård mottok i 2010 ”Pinnevennprisen” fra Foreningen Venner av Nøff for sitt enga-
sjement og arbeide med Barnas Stasjon. ”Pinnevennprisen” er en pris hvor prisvinneren selv 
velger ut neste år vinner. Lise Ødegård mottok prisen fra Hans Majestet Kong Harald, som var 
prisvinneren i 2009. 
Presidenten i Onsøy Rk, Roy O Jensen, har gjennom hele året satt og hatt fokus på barn og 
unges (vanskelige) oppvekstvilkår. Og - det viser seg at vi med vår (unike) yrkesbakgrunn og 
vårt nettverk faktisk kan utgjøre en forskjell for de det gjelder – om enn vår innsats av og til 
kan føles forsvinnende liten. 

 
 
 
 
 
 
(F.v): President i Onsøy 
Rk, Roy O Jensen; nyut-
nevnt PHF, Lise Ødegård 
og DG Lena J Mjerskaug 
 

 
Årets GSE-team i full gang med sine forberedelser før avreise til USA 
Årets GSE-utveksling (Group Study Exchange) finner sted med Distrikt 7330 i USA, nærmere 
bestemt området som ligger syd og øst for storbyen Pittsburgh i Pennsylvania. Staten Pennsyl-
vania er nok for de fleste av oss best kjent for landbruk, gruvedrift, stålproduksjon og Amish-
folket.  
Som kjent er GSE-programmet, som er et Rotary Foundation-program, lagt om, slik at vi i år 
vil sende vårt team til D 7330 i USA, mens vi først neste år vil motta et team fra samme dist-
rikt. Dette i motsetning til tidligere, hvor vi både har sendt og mottatt GSE- team samme år. 
Årets GSE-team, som setter seg på flyet til USA den 7. mai og returnerer til Norge den 5. juni, 
består av: 

− Cathrine Kveseth, er 30 år gammel, bosatt i Oslo og arbeider som politibetjent. Cathri-
ne er anbefalt av og representerer Nannestad Rotaryklubb. 

− Camilla Wang Norum, er 26 år gammel, bosatt i Hakadal og arbeider som dansepeda-
gog. Camilla er anbefalt av og representerer Nittedal Rotaryklubb. 

− Kristoffer Hodnungseth, er 26 år gammel, bosatt på Nesodden og arbeider som brann-
mann. Kristoffer er anbefalt av og representerer Drøbak Rotaryklubb. 

− Raymond Orderud, er 41 år gammel, bosatt i Vestby og arbeider som IKT-leder.  
Raymond er anbefalt av og representerer Vestby Rotaryklubb. 

− Hans Magnus Lie, er 66 år gammel og tidligere oberst i (Luft)forsvaret. Hans Magnus 
er medlem i Rygge Rotaryklubb og er årets GSE-teamleder.  

GSE-teamet ønskes en riktig god tur, og vi både håper og tror at de får et flott og utbytterikt 
opphold - hvor de ikke minst får oppfylt Rotarys hovedmålsetninger med GSE: gjensidig ut-
veksling av erfaringer innen deres ulike yrker, samt at de får lære om og erfare andre samfunn 
og kulturer.  
Vår oppfordring til teamet må følgelig være: Kos dere, og nyt oppholdet – om enn program-
met er særdeles tettpakket. Husk: Hvile kan dere gjøre når dere kommer hjem! 



Vi ser fram til å motta et ”reisebrev” (eller flere?) i løpet av oppholdet, samt gleder oss til å 
møte én eller flere representanter på distriktskonferansen medio september. Og – ikke minst – 
oppfordres distriktets klubber til å invitere ett eller flere av teammedlemmene til et klubbmøte 
for å fortelle om sine opplevelser og erfaringer. 

 
Flotte representanter for D-2260! 
Fra venstre: Hans Magnus Lie, Kristoffer Hodnungseth, 
Raymond Orderud, Cathrine Kveseth, Camilla Wang 
Norum. 
 
 

 
Jubilanter i mai: 
Navn: Fødselsdato: Klubb: Fyller: 

 Måge, Finn 01/05/1941 Ås 70 

 Sars-Olsen, Odd 02/05/1941 Sørumsand 70 

 Høye, Kåre 03/05/1936 Gamlebyen/Fredrikstad 75 

 Gørrissen, Johan Petter 07/05/1936 Sarpsborg 75 

 Nilsen, Tore 09/05/1951 Skjeberg 60 

 Bratlien, Arvid 09/05/1951 Kløfta 60 

 Woldseth, Roald 10/05/1931 Skedsmokorset 80 

 Kvadsheim, Hans Roar 11/05/1936 Strømmen 75 

 Lund, Per Steinar 12/05/1951 Fredriksten 60 

 Qvale, Svein 13/05/1951 Drøbak 60 

 Skår, Rolf 13/05/1941 Skedsmokorset 70 

 Strand, Einar A. 14/05/1951 Kolbotn 60 

 Tørres, Trygve 15/05/1936 Strømmen 75 

 Grip, Tom Ragnar 15/05/1961 Fredrikstad-Glemmen 50 

 Hagen, Pål Scott 15/05/1961 Halden 50 

 Dahl, Svein 17/05/1951 Årnes 60 

 Børresen, Bjørn-Erik 18/05/1951 Sagdalen 60 

 Müller, Fredrik 26/05/1936 Oppegård 75 

 Langeland, Asbjørn 26/05/1941 Kløfta 70 

 Sæther, Halvard E 29/05/1921 Fredrikstad 90 

 Seljegard, Steinar 29/05/1936 Nordby 75 

 Asper, Ingar, Fjeldstad 30/05/1951 Kløfta 60 

 
Vi gratulerer!  



 
Frammøtestatistikk for mars 2010: 

Rotaryklubb 
 

Totalt med-
lemmer pr. 

10.4.11 
Antall 

kvinner 
Frammø-
teprosent 

Ant. 
møter 

Oppmøte 
i år 

Endring 
medlems-
tall siden 
30.6.10 

Askim 62 0 63,8 5 66,6 0 
Aurskog-Høland 23 2 70,2 5 66,1 -1 
Borge 43 0 69,6 5 63,6 -1 
Bundefjorden 20 7 71,0 4 65,0 0 
Drøbak 31 6 68,8 4 65,0 -9 
Eidsvoll 58 7 61,2 4 59,9 0 
Eidsvoll Syd 23 1 60,9 5 64,9 -1 
Enebakk 24 4 76,0 4 64,0 -2 
Fredrikstad 60 12 65,0 5 62,9 -1 
Fredrikstad-Glemmen 26 3 42,0 3 45,2 -2 
Fredriksten 33 4 42,6 5 45,9 0 
Gamlebyen/Fredrikstad 41 8 64,6 5 63,7 -3 
Gardermoen 19 4 61,0 5 63,5 -1 
Gjersjøen 27 13 63,9 4 64,9 1 
Halden 57 3 59,4 4 48,5 0 
Hobøl-Spydeberg 36 3 66,0 5 70,9 1 
Hvaler 19 5 68,4 5 62,3 -3 
Jeløy 47 14 52,1 5 62,8 -3 
Jessheim 47 5 66,4 5 66,2 -1 
Kløfta 50 4 67,6 4 72,4 0 
Kolbotn 50 6 65,4 5 69,8 0 
Kråkerøy 43 4 61,3 4 56,4 -1 
Langhus 22 2 60,5 5 61,5 -5 
Lillestrøm 44 4 58,5 5 54,7 -1 
Lørenskog 30 2 89,6 5 74,2 0 
Lørenskog Vest 26 4 55,8 4 64,6 -4 
Moss 55 14 35,0 4 46,4 -1 
Mysen 47 6 66,0 5 68,0 -3 
Nannestad 41 3 55,0 5 55,8 1 
Nesodden 25 5 46,0 4 50,8 0 
Nittedal 46 8 67,0 5 65,3 0 
Nordby 26 1 73,0 4 64,3 -3 
Onsøy 34 6 71,7 5 70,7 0 
Oppegård 55 9 80,4 5 75,9 -1 
Rakkestad 511 12 60,2 4 58,1 0 
Rolvsøy 31 2 65,0 4 62,9 -1 
Rygge 38 2 57,5 5 57,4 -2 
Råde 32 6 55,3 4 53,7 -3 
Sagdalen 27 2 81,0 5 68,5 0 
Sarpsborg 44 9 55,8 4 57,5 1 
Skedsmo Nord 29 5 58,6 5 57,3 0 
Skedsmokorset 37 6 67,9 4 63,1 0 
Ski 43 6 51,2 4 52,4 -1 
Skjeberg 39 0 79,3 5 77,5 2 
Strømmen 29 4 60,1 4 56,7 1 

                                                 
1 Rakkestads fem nye medlemmer kommer ikke med i statistikken før i april. 



Sørumsand 36 6 60,3 4 60,8 0 
Trøgstad 36 2 61,5 5 62,2 0 
Tune 49 1 65,5 4 51,3 -1 
Vestby 45 2 66,7 4 67,3 0 
Våler Østfold 21 0 57,0 5 56,7 0 
Ørje-Töcksfors 24 1 58,3 4 59,3 0 
Årnes 49 9 70,4 4 69,1 -1 
Ås 55 15 58,0 4 66,7 7 

Totalt 2005 269 62,6 238 61,8 -42 
 

 
 
Redaktøren ønsker alle leserne en riktig God Påske! 
 
 
 
Redaksjonen avsluttet 15. april 2011  
 
 
Per Kongsnes /distriktssekretær/redaktør månedsbrevet 


