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Nominasjonsprosessen for DG for 
2013 – 2014 avsluttet
Etter en del nye oppfordringer til 
klubbene om å nominere kandi
til dette vervet, har nå nominasjon
komiteen i RI distrikt 2260 nominert 

til ny distriktsguvernør fra 1. juli
2013. Formelt 
convention i 
blir DGN fra 1. juli i år.)
Elsa Nysveen er medlem av Årnes 
Rk. Hun er 62 år gammel, og har 
vært medlem i Rotary siden 1997. 
Hun var klubbpresident i 2003
og har i mange år innehatt ver
som distriktets ansvarlig for un
domsutveksling (DYEO).
Elsa er utdannet lærer med tillegg
utdannelse 
innen utdanningsledelse, og arbeider 
som rektor på Finstad skole i Løre
skog. Hun
organisasjonsliv
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Til distribusjon til medlemmene 

Nominasjonsprosessen for DG for 
2014 avsluttet 

Etter en del nye oppfordringer til 
klubbene om å nominere kandidater 
til dette vervet, har nå nominasjons-
komiteen i RI distrikt 2260 nominert  

Elsa M. Nysveen 
til ny distriktsguvernør fra 1. juli 
2013. Formelt velges Elsa på RIs 
convention i Bankok i 2012. (Hun 
blir DGN fra 1. juli i år.) 
Elsa Nysveen er medlem av Årnes 
Rk. Hun er 62 år gammel, og har 
vært medlem i Rotary siden 1997. 
Hun var klubbpresident i 2003-04, 
og har i mange år innehatt vervet 
som distriktets ansvarlig for ung-
domsutveksling (DYEO). 
Elsa er utdannet lærer med tilleggs-
utdannelse – nå sist en mastergrad 
innen utdanningsledelse, og arbeider 
som rektor på Finstad skole i Løren-

Hun har alltid vært engasjert i 
organisasjonslivet og har hatt mange  

Påminning fra DGE:
Et eventyrlig flott maivær 
innbyr alle til å drive med 
alskens uteaktiviteter, men 
det må ikke forhindre at 
dere husker på å sende inn 
klubbens planer og mål 
samt skjema for RF
til steiwo@online.no eller 
per.kongsnes@c2i.net.
NB! Vi er allerede på ette
skudd! 
 
RIs fokus i juni
Rotary Fellowships Month
 
Frister for klubbene i 
juni: 
Registrere 
frammøte for 
mai 
Sikre at med-
lemsdata i RIs- 
og den norske 
databasen er 
korrekt. 
Vekslingskurs NOK 
USD i mai: 
 
1USD = NOK 5,40
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tillitsverv. Hun har vært leder i flere lag i lokalmiljøet, bondekvinnelaget, turnforeningen, 
amatørteateret og menighetsrådet. I tillegg var hun i en årrekke med i COOP både lokalt og 
sentralt i Norge.  
 
Vi ønsker Elsa lykke til med oppgaven! 
 
Guvernørens leder: 
Så er vi godt inne i mai, som etter min mening er årets vakreste måned! Jeg tenker ofte på at 
det må være kjedelig å bo på steder hvor det ikke er ”variasjon mellom årstidene”… 
Mai er passende oppkalt etter gudinnen Maia, den eldste av de syv pleiadene iht den greske 
mytologien. Maia var landgudinnen, som etter å ha forført Zevs fikk sønnen Hermes. Maia 
finnes også i den romerske mytologien, hvor hun er gudinnen for alt som vokser og gror. 
I forrige Månedsbrev minnet jeg om at vi ikke måtte glemme at vi ikke er ferdige med dette 
Rotary-året riktig ennå. Det er tydelig for undertegnede at mange har fulgt ”oppfordringen” – 
fordi rundt om i klubbene er det mange pågående prosjekter, det avholdes spennende møter og 
noen klubber skal sågar arrangere større og mindre jubileer. 
Som kjent reiste vårt GSE-team til Pennsylvania i USA den 7. mai. Jeg har mottatt en hygge-
lig – og særdeles positiv – hilsen fra min guvernørkollega i D-7330, hvor vårt GSE-team opp-
holder seg. I løpet av deres første uke ”over there”, hadde han allerede møtt dem to ganger, og 
han uttrykte i sin hilsen stor glede over å ha våre representanter på besøk, og sendte mange 
god- og lovord! 
Under mine ”offisielle klubbesøk”, har jeg snakket om at alle klubbene i vårt distrikt er ”ulike 
og unike” mht medlemsantall, klassifikasjonsspreding, alderssammensetning osv, samt at alle 
har etablert egne tradisjoner og ”særegenheter”, men at det likevel er én ting som er felles for 
alle klubbene, og som gjør Rotary som organisasjon unik – nemlig Rotarys verdigrunnlag i 
form av f eks yrkeskodeksen og 4-spørsmålsprøven.  
I et par tidligere månedsbrev har jeg skrevet om at jeg – når jeg ser hva som ”skjer rundt om i 
verden” – av  og til gjør meg noen tanker om at vi som bor i Norge er særdeles privilegerte. 
I løpet av dette året har jeg mottatt henvendelser og innspill mht at det i enkelte av distriktets 
klubber diskuteres om Rotary er i ferd med å bli et ”folkeakademi”, dvs at vi på møter opp på 
det ukentlige klubbmøtet, får referert klubbsaker, hører på et interessant foredrag og går hjem 
igjen – og det er det.  
I slike tilfeller tror jeg det er viktig at vi tør spørre oss selv om dette gir oss – og potensielle 
nye medlemmer – nok til å møte på klubbmøtene uke etter uke. Blir den såkalte møteplikten 
nettopp dét – en plikt? Jeg liker ikke å benytte begrepet møteplikt, men kaller det heller en 
møterett. Som medlem i en Rotaryklubb har vi rett til å delta på møter i klubber hvor enn i 
verden vi skulle befinne oss. Og – som medlem i Rotary får/har vi med vår yrkesbakgrunn en 
unik mulighet til å skape relasjoner, og gjennom å bygge og bruke vårt unike nettverk som 
strekker seg over klubb-, distrikts- og landegrenser, kan vi, selv med en liten innsats fra hvert 
enkelt medlem, klare å muliggjøre store resultater for de som har et behov. 
Rotary International (RI) har for inneværende Rotary-år uttrykt at Rotary må ”back to basics”. 
Paul Harris dannet Rotary i 1905, slik at ”menn i ledende stillinger skulle møtes regelmessig 
for å bli kjent, bli venner og på sikt, hjelpe hverandre til å drive hederlig virksomhet i en by 
der uærlighet og korrupsjon var en del av hverdagen”. 
Da Rotary senere vokste til å bli en verdensomspennende organisasjon, ble det samtidig nød-
vendig å få et felles (om enn til dels omfattende) lovverk for alle klubbene i verden.  
Likeledes ble det etter hvert utarbeidet bl a en yrkeskodeks samt en 4-spørsmålsprøve for ro-
tarianere – noe som nettopp skiller Rotary fra alle andre frivillige organisasjoner.  



Kanskje er det på sin plass å ”riste støvet” av Rotarys verdigrunnlag, yrkeskodeksen og 4-
spørsmålsprøven, samt la seg engasjere i noen av de mange andre Rotary-aktivitetene som 
finnes, og som ligger åpne for oss? 
Jeg vil derfor avslutningsvis minne alle dere som er klubbpresidenter i Rotary-året 2011-12 
om følgende:  
For første gang noensinne inviteres dere – som klubbpresidenter - til å delta på Rotary Institu-
te 7. – 9. oktober 2011 på Thon Hotel i Lillestrøm. Et Rotary Institute, hvor det i dette tilfellet 
vil delta rotarianere fra klubber i 12 land i to soner kan sammenliknes med en ”mini-
convention”, altså større enn en distriktskonferanse, men mindre enn RIs årlige convention.  
Dere tilbys en unik mulighet til inspirasjon, informasjon om Rotary, nasjonalt- og internasjo-
nalt nettverksarbeid, prosjektpresentasjoner og -forståelse og – ikke minst – få muligheten til 
personlig å møte ledelsen i Rotary International og The Rotary Foundation og fortelle dem 
hvordan dere synes Rotary bør være i fremtiden. 
For å se programmet og registrere deg; gå til http://rotaryinstitute2011.rotary.no. 
Benytt dere av denne unike muligheten, det blir lenge til neste gang Norge er arrangør for et 
Rotary Institute! 
 
Månedens quiz. 
Quiz’en i Guvernørens Månedsbrev nr. 10 ble vunnet av Karen Marie Ellefsen, Lørenskog 
Rk – gratulerer! Premien er underveis i posten.  
Denne gangen er spørsmålene som følger: 

1. Hvilken pris ble Ås Rk tildelt i 2010? 
2. Hva er internettadressen til D-2260s hjemmeside? 
3. Hvem er nominert til vervet som distriktsguvernør 2013-14? 
4. Hva oppfordrer Rotary International oss til å ha fokus på i juni? 
5. Hvor mange møter ble avholdt totalt i D-2260s klubber i april 2011? 

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. juni, så 
er du med i trekningen om månedens premie. 
 
 
Rotary Volunteer – lite kjent aktivitet innen Rotary? 
Tannlege Harald Kolmannskog i Strømmen Rk har vært volunteer for Rotary 3 ganger, først i 
India, så i Afrika, og nå sist igjen i India i begynnelsen av 2011. Strømmen Rk har lagt ut bre-
vene som Harald har sendt hjem, på sin hjemmeside 
(http://www.strommen.rotary.no/?pageid=114&newsitemid=122) for å la flest mulig få kjenn-
skap om hva volonteer-oppdraget kan innebære. 
Siste oppdraget ble utført i Chennai (8 mill. innbyggere) 
som er hovedstaden i Tamil Nadu, den sydøstligste av Indi-
as 28 delstater. Her har han arbeidet på en gutteskole, ute i 
nærliggende områder, i slum og i fattige fiskerlandsbyer. De 
fleste kommer fra veldig fattigslige kår, og et fåtall har 
tannbørster. Noen bruker bare pekefingeren å pusse med, 
mens andre tygger på en liten kvist av mangotreet så den 
blir litt opptygd, og den er faktisk ganske effektiv som børs-
te. Likevel er tannstatusen veldig bra, faktisk en god del 
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elever uten hull, noe som nok skyldes at det ikke er noen sukkerplantasjer i området. 
Virkesomheten er finansiert av både Rotary og private firmaer (Colgate gir barna en tannbørs-
te). Sagdalen og Lørenskog rotaryklubber har delfinansiert ny bil slik at tannlegeteamet kan 
komme seg rundt i området, mens ny mobil tannlegeunit er gitt av Nordstrand Rotary. Distrikt 
2260 har gitt kr 7 500,- i økonomisk bidrag til Haralds reiseutgifter. 
Harald karakteriserer sitt siste opphold som volunteer som en Once in a Lifetime Experience 
som har gitt ham et nytt og annerledes perspektiv på menneskeheten og livet. 
 
Ås Rks årlige vårdugnad 
Ås Rotaryklubb har i flere år jobbet med anleggelse av sansehage ved Moer Sykehjem. 
Etableringskostnadene før åpningen våren 2008 ble finansiert av Ås kommune, private giver 
bidro med arbeidsinnsats, utlån av maskiner og pengegaver, mens Ås (og tidligere Follo Syd) 
Rk nedla mer enn 2 500 dugnadstimer.  

På bakgrunn av sansehageprosjektet, ble Ås Rotary-
klubb tildelt Frivillighetsprisen for 2010. 
Tirsdag 3. mai var det tid for Ås Rks årlige, store 
vårdugnad. Nye planter var innkjøpt og ble behørig 
plantet, gjødslet og vannet. Likeledes ble det snekret 
et par nye gjerder langs stiene samt foretatt annet 
nødvendig arbeid i sansehagen. Ås Rk hadde i år 
søkt- og mottatt økonomisk støtte fra distriktets til-
taksfond. 
Hver uke hele sommeren vil to, eller flere klubb-
medlemmer møte opp for luking og ”lettere vedlike-

hold”, slik at sansehagen virkelig forblir en fryd for øyet samt ikke minst, til glede for bebo-
erne på Moer Sykehjem - spesielt de demente.  
 
Onsøy Rks årlige auksjon 
Fredag 6. mai var dagen for Onsøy Rks årlige auksjon til inntekt for gode formål. Kvelden 
startet med inntak av særdeles smakfull, lokal sjømat fra Engelsviken, med passende drikke 
til. Deretter tok de to munnrappe auksjonariusene Finn og Roy over programmet, og med 

slagferdige kommentarer og hyppige bud, 
ble det en festlig aften, hvor de fleste gikk 
hjem med en litt tynnere lommebok enn de 
hadde da de kom. Det ble auksjonert bort 
alt mulig – fra flasker med godt drikke i, 
via lastebillass med jord og grus, til bloms-
ter og små og store ”artige artikler som er 
kjekke å ha” for alle og enhver. 
Budene satt løst blant de fremmøtte, og 
resultatet av auksjonen ble et betydelig be-
løp som vil gå til Barnas Stasjon. Pengene 
vil bli benyttet til å gi noen barn en opple-

velse i form av tur til et lekeland og derpå følgende pizza, barn som ikke ellers har muligheten 
til å oppleve ting vi andre tar som en selvfølgelighet.  
 
 
 
 



 
Jubilanter i juni: 
 
Navn: Fødselsdato: Klubb: Fyller: 

 Aga, Randi 01/06/1941 Gjersjøen 70 

 Opsahl, Helge 03/06/1961 Nannestad 50 

 Brath, Lars 03/06/1951 Jessheim 60 

 Andersen, Tom Dale 06/06/1951 Oppegård 60 

 Ambjørnsen, Truls Petter 06/06/1951 Fredrikstad 60 

 Pollen, Torbjørn 07/06/1936 Rygge 75 

 Korsrud, Mette Synnøve 08/06/1941 Lørenskog Vest 70 

 Lunde, Sverre 08/06/1941 Rolvsøy 70 

 Helle, Alf 10/06/1941 Hobøl-Spydeberg 70 

 Kjus, Ottar 10/06/1951 Enebakk 60 

 Schorpen, Frank 10/06/1951 Vestby 60 

 Rytterager, Tom O. 11/06/1951 Lillestrøm 60 

 Vandvik, Aud 12/06/1961 Eidsvoll 50 

 Hexeberg, Rolf Karl 14/06/1951 Årnes 60 

 Solberg, Per Christian 16/06/1951 Fredriksten 60 

 Tønsberg, Halvor A. 18/06/1941 Aurskog-Høland 70 

 Gromsrud, Magne 18/06/1936 Aurskog-Høland 75 

 Jelling, Poul Erik 19/06/1951 Hvaler 60 

 Ulvin, Hans Peder Hoel 19/06/1936 Eidsvoll 75 

 Valen-Sendstad, Axel 22/06/1941 Kløfta 70 

 Kjenstad, Brynjulv 23/06/1936 Skjeberg 75 

 Lund, Eilert Carl Clarin 23/06/1936 Jeløy 75 

 Lie, Halfdan Erland 23/06/1951 Mysen 60 

 Arnesen, Odd Arne 27/06/1961 Skedsmo Nord 50 

 
Vi gratulerer! 
 
Frammøtestatistikk for april 2011: 

Rotaryklubb 
 

Totalt med-
lemmer pr. 

10.5.11 
Antall 

kvinner 
Frammø-
teprosent 

Ant. 
møter 

Oppmøte 
i år 

Endring 
medlems-
tall siden 
30.6.10 

Askim 62 0 64,6 4 66,4 0 
Aurskog-Høland 23 2 72,3 4 66,7 -1 
Borge 43 0 60,0 4 63,3 -1 
Bundefjorden 20 7 80,0 2 66,0 0 
Drøbak 31 6 58,1 2 64,6 -9 
Eidsvoll 58 7 33,0 3 57,8 0 
Eidsvoll Syd 22 0 72,7 3 65,5 -2 
Enebakk 24 4 64,6 2 64,0 -2 



Fredrikstad 60 12 56,5 4 62,3 -1 
Fredrikstad-Glemmen 26 3 48,0 2 45,5 -2 
Fredriksten 34 4 57,0 3 46,7 1 
Gamlebyen/Fredrikstad 41 8 67,9 3 64,0 -3 
Gardermoen 19 4 67,0 3 63,8 -1 
Gjersjøen 27 13 68,5 2 65,1 1 
Halden 56 3 49,6 3 48,6 -1 
Hobøl-Spydeberg 36 3 59,0 4 69,7 1 
Hvaler 19 5 78,9 3 63,5 -3 
Jeløy 47 14 61,3 3 62,7 -3 
Jessheim 47 5 64,5 3 66,1 -1 
Kløfta 50 4 75,9 2 72,6 0 
Kolbotn 50 6 61,2 3 69,0 0 
Kråkerøy 43 4 43,8 3 55,3 -1 
Langhus 22 2 59,5 3 61,4 -5 
Lillestrøm 44 4 69,5 3 55,8 -1 
Lørenskog 30 2 84,1 3 75,0 0 
Lørenskog Vest 26 4 65,4 2 64,7 -4 
Moss 55 14 46,1 2 46,4 -1 
Mysen 46 6 64,0 3 67,6 -4 
Nannestad 41 3 64,0 3 56,4 1 
Nesodden 25 5 49,0 3 50,6 0 
Nittedal 46 8 71,8 3 65,8 0 
Nordby 26 1 60,0 2 64,1 -3 
Onsøy 34 6 82,6 3 71,7 0 
Oppegård 55 9 60,0 4 74,2 -1 
Rakkestad 51 12 62,0 4 58,6 0 
Rolvsøy 32 2 69,0 3 63,4 0 
Rygge 38 2 54,3 3 57,1 -2 
Råde 32 6 49,9 3 53,4 -3 
Sagdalen 28 2 76,5 3 69,2 1 
Sarpsborg 44 9 55,6 2 57,4 1 
Skedsmo Nord 29 5 48,2 3 56,5 0 
Skedsmokorset 37 6 69,6 2 63,5 0 
Ski 43 6 42,6 3 51,6 -1 
Skjeberg 39 0 71,6 3 77,0 2 
Strømmen 29 4 67,1 2 57,3 1 
Sørumsand 35 6 57,6 2 60,7 -1 
Trøgstad 36 2 60,6 3 62,0 0 
Tune 47 1 55,2 3 51,7 -3 
Vestby 45 2 45,0 3 65,7 0 
Våler Østfold 21 0 64,0 3 57,3 0 
Ørje-Töcksfors 24 1 62,0 3 59,5 0 
Årnes 49 9 52,3 3 67,7 -1 
Ås 55 15 71,0 3 67,1 7 

Totalt 2002 268 61,8 153 61,9 -45 
 

 
 
Redaksjonen avsluttet 16. mai 2011  
 
 
Per Kongsnes  
distriktssekretær/redaktør månedsbrevet 


