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Våre neste 2 DG’er: 
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(2011 - 2012)  

Jan Eddie Tinlund 
(2012–2013)  

Aktuelle begivenheter i 
Mandag 27. juni foretas det formelle 
guvernørskiftet i D 2260
mentet finner sted på Jessheim.
Fra 1. juli går DG Lena over til å bli 
IPDG, mens Steinar overtar som DG 
og skal videreføre R
ter i vårt distrikt.
Vi ønsker Steinar lykke til med op
gaven! 
 
Ut i verden?
Kontoret i Zürich melder at det nå er 
mulig for rotarianere å laste ned et 
program til telefonen som gjør det 
mulig å søke nye klubber i områder 
hvor en eventuelt e
program iPhone app er gratis og er 
lagret under Apple app, og har b
nevnelsen ”
from Rotary International
 
GSE-teamet vel hjemme igjen
Hans Magnus Lie
melding om at teamet er klar
hjemreise. Når dette leses, er teamet 
vel tilbake i Norge etter et intere
sant og lærerikt opphold i Pennsy
vania. Han uttrykker stor tilfredshet 
både med teamets opptreden og det 
programmet de har fått anledning til 
å være med på.
For å gi en nærmere
gjengir vi et reisebrev som kom i 
slutten av mai, senere i månedsbr
vet. 
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Til distribusjon til medlemmene 

Aktuelle begivenheter i juni: 
Mandag 27. juni foretas det formelle 
guvernørskiftet i D 2260. Arrange-
mentet finner sted på Jessheim. 
Fra 1. juli går DG Lena over til å bli 
IPDG, mens Steinar overtar som DG 
og skal videreføre Rotarys aktivite-
ter i vårt distrikt. 
Vi ønsker Steinar lykke til med opp-

Ut i verden? 
Kontoret i Zürich melder at det nå er 
mulig for rotarianere å laste ned et 
program til telefonen som gjør det 
mulig å søke nye klubber i områder 
hvor en eventuelt er på reise. RIs 
program iPhone app er gratis og er 
lagret under Apple app, og har be-
nevnelsen ”Rotary Club Locator 

m Rotary International”. 

teamet vel hjemme igjen 
Hans Magnus Lie har sendt en kort 
melding om at teamet er klar for 
hjemreise. Når dette leses, er teamet 
vel tilbake i Norge etter et interes-
sant og lærerikt opphold i Pennsyl-
vania. Han uttrykker stor tilfredshet 
både med teamets opptreden og det 
programmet de har fått anledning til 
å være med på. 
For å gi en nærmere orientering 
gjengir vi et reisebrev som kom i 
slutten av mai, senere i månedsbre-

Handboka og matrikk
len på nett 
Den oppmerksomme leser 
har sikkert merket seg at 
det ikke vil komme noen 
ny årbok for Rotary 2011
12. Stoffet i handboka vil 
til en viss grad være ti
gjengelig på 
http://rotary.no.  Matrikk
len vil være fullt oppdatert 
på medlemsnettet. Du kan 
finne ut mer om hvordan 
du kommer inn på matri
kelen i redegjørelsen sen
re i månedsbrevet.
 
Frister for klubbene i 
juli: 
Returnere 
SAAR-skjema 
Registrere 
frammøte for 
juni 
Betale halv-
årskontingent 
RI og distrikt 
 
Vekslingskurs NOK 
USD i juni: 
 
1 USD = NOK 5,58
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Guvernørens leder: 
La meg avslutte dette rotaryåret som jeg begynte det: Når kalenderbladet snus fra juni til juli, 
skifter hele Rotarys organisasjon ledelse, presidenter i klubbene, guvernører i distriktene og 
presidenten i Rotary International (RI). 
Ved mine besøk til, og andre samvær med klubbene i år, har jeg, etter anmodning fra årets RI-
President, Ray Klinginsmith, bl a oppfordret dere til å bringe Rotary ”back to basics” og stille 
dere spørsmålene ”Hvorfor gjør vi det på denne måten?”, og ”Hvorfor gjør vi det i det hele 
tatt?”  
Til tross for at Rotary ”nullstilles” 1. juli, tror jeg vi skal tørre å stille oss selv spørsmålet om 
Rotarys utvikling de siste årene har gitt oss grunn til å se på om ikke likevel kontinuiteten har 
fått råde grunnen, uten hensyn til at vi skal være en organisasjon som gjenspeiler det lokal-
samfunnet vi befinner oss i.  
I løpet av året har jeg registrert at det i mange klubber diskuteres ”utfordringen” med at gjen-
nomsnittsalderen i mange klubber øker, samtidig som medlemstallet reduseres. Nå er det jo 
imidlertid slik at den gjennomsnittlige levealderen i Norge er blant verdens høyeste, og at 
arbeidstakere i Norge står lengre i jobb enn i de aller fleste andre land. At vi er av de landene 
med høyest gjennomsnittsalder blant våre Rotary-medlemmer, skulle derfor etter min mening 
”bare mangle”. At majoriteten av våre medlemmer forblir nettopp dét, og ikke slutter i Rotary 
når de går over i pensjonistenes rekker, betyr jo også at Rotary for de fleste av våre medlem-
mer er en livsstil – og takk for det! 
Foruten det faktum at vi konkurrerer med alle andre frivillige organisasjoner om de samme 
ressurssterke potensielle medlemmene, er det verdt å legge merke til at vi hvert tiår siden 
1930-tallet har etablert nye klubber, noe som naturlig har økt medlemstallet, og redusert gjen-
nomsnittsalderen. Siden 1998 har vi imidlertid ikke etablert noen nye klubber.  
Det har i de siste årene vært store endringer i det samfunnet vi lever i; utvikling av nye yrker 
(hadde vi f eks hørt om en compressionist, en house-finder, eller en optroniker for 20 år si-
den?), utdanningssystemet, kommunikasjonssystemer, yrkesliv, familiestruktur, immigra-
sjon/migrasjon, utvikling av nye tettsteder osv, – endringer som kan ha effekt på hvor attrak-
tive og aktuelle våre eksisterende klubber fremstår for potensielle medlemmer.  
I de siste årene er det vokst frem kommuner og tettsteder hvor det nå kan være naturlig å 
”sondere markedet” mht hvorvidt det kan foreligge en mulighet for å etablere en klubb. Hva 
om vi også i denne forbindelse klarte å følge årets RI-presidents oppfordring om å tenke litt 
nytt – utenfor det tradisjonelle? Hva om vi f eks tør å vurdere å opprette en ny klubb ”ved 
siden av” og i tett samarbeid med en eksisterende klubb med høy gjennomsnittsalder, og som 
har uttrykt at den opplever store utfordringer mht å tiltrekke seg ”mange nok yngre medlem-
mer til å opprettholde-, eller få senket dagens gjennomsnittsalder? Tenk hvilken synergieffekt 
det kunne gi dersom én klubb med erfarne medlemmer, men muligens ikke de fleste nye idee-
ne(?), og én klubb hvor medlemmene muligens har ideene, men ikke erfaringen (eller tiden) 
kunne samarbeide tett?! Jeg er kjent med at de har forsøkt dette i Danmark i år – med forelø-
pig hell, og til stor glede og gjensidig nytte og inspirasjon for begge klubbene.  
Vi har jo de siste årene også hatt etablering av flere nye store arbeidsplasser i vårt distrikt, 
som f eks sykehus, hvor en rekke svært ulike yrker er representert. Å forsøke å etablere Rota-
ryklubb(er) på slike steder, ville også være spennende. 
Disse tankene og ideene har vi ”sådd” litt i år, og jeg vet at vår neste guvernør vil fortsette å 
ha fokus på dette også i det kommende år. 
Som guvernør har det vært viktig for meg hele tiden å være bevisst på, og også minne dere på 
ikke å glemme at vi er med i en frivillig organisasjon. Det skal være morsomt, inspirerende, 
lærerikt, utfordrende samt gi en merverdi å være Rotary-medlem! Vi må heller ikke glemme 



at enhver Rotaryklubb er autonom – dog innenfor Rotary Internationals lover og regler, dvs 
enhver klubb er Rotary International. Det kan derfor ikke være noe mål at alle klubber i vårt 
distrikt skal være, eller bli ”like”, men at hver klubb skal kunne bli best mulig, – ”større, bed-
re og dristigere” innenfor sine egne forutsetninger mht kultur, yrkessammensetning, medlems-
tall, alderssammensetning, tilhørighet osv. 
For at vi skal kunne opprettholde et bærekraftig medlemstall i klubbene, og også muligens 
øke ”stoltheten” av å være medlem, tror jeg det er viktig at vi klarer å få frem hva som er 
unikt med Rotary, og hva som skiller oss fra andre service-organisasjoner. Vi må vise for om-
verdenen og potensielle medlemmer hva vi er, og det tror jeg at vi gjør best gjennom hvem vi 
er, og hvilke verdier vi står for, både i yrkes- og privatlivet, at vi gjennomfører lokale prosjek-
ter der vi selv bor, og at vi er stolte av det vi gjør. 
Det er viktig at vi ikke bare fokuserer på alt vi ikke får til, og de målene vi ikke når, men at vi 
også husker på alt vi faktisk får til, og fremhever dette også av og til! 
Vi som er rotarianere i RI Distrikt 2260 har nemlig mye å være stolte av, som f eks: 

• Vi har pt 53 klubber med ca 2 000 medlemmer i et relativt begrenset geografisk områ-
de. 

• Vårt samlede bidrag til Rotary Foundation ligger på topp på landsbasis, og dette årets 
totale bidrag til Annual Funds og PolioPlus er ny rekord! (Og ennå er vi ikke helt fer-
dige med året.) 

• Vi arrangerer det største og beste RYLA. (Jeg må dog innrømme at sistnevnte er en litt 
subjektiv oppfatning) 

• Våre Rotaract-klubber har opplevd en vekst i medlemstallet dette året 
• Vi deltar i Rotary Foundation-programmet Group Study Exchange (GSE) hvert år. 

Årets gruppe har nettopp returnert fra sitt opphold i USA, og har høstet mange lovord. 
(Se også gruppens eget ”reisebrev” i dette månedsbrevet.) De har vært flotte represen-
tanter for Norge, vårt distrikt og våre klubber! 

• Alle våre klubber er i større og/eller mindre grad engasjerte i lokale, regionale og/eller 
internasjonale prosjekter. 

• Vi er ”alltid med” når det gjelder ungdomsutveksling. Men kanskje kan vi også sam-
arbeide mer mellom klubbene/i områdene, slik at byrdene for den enkelte klubb blir 
mindre?! 

• Distriktets ”Rotaryskole” som ligger på distriktets hjemmeside er unik i landet, og mu-
ligens på verdensbasis. Ved å benytte den aktivt kan kunnskapen om Rotary økes og 
den daglige driften av klubben forenkles.   

• Alle distriktets klubber har etablert en egen ”hjemmeside” (om enn muligens ambi-
sjonsnivået i noen av våre klubber var noe høyere ved oppstarten, enn det som frem-
kommer på klubbsidene pt?) Husk: Dersom dere møter noen potensielle medlemmer 
på butikken og kommer i snakk om Rotary, er det i dag stor mulighet for at de dere 
snakker med går hjem og ”googler” klubbens hjemmesider… 

• Handicamp – norsk Rotarys ”flaggskip” er ikke et distriktsprosjekt, men vårt distrikt 
har nesten alltid ”vært i førersetet”. 

Vi må ta vare på, fremheve og være stolte av det som gjør oss unike og alt det positive vi gjør, 
og forsøke å utvikle det videre. Klarer vi dét, er jeg overbevist om at klubbene også på de 
områdene hvor vi har et forbedringspotensiale vil bli bedre, samt at vi i fremtiden vil fortsette 
å tiltrekke oss de ”riktige Rotary-medlemmene”. 
Avslutningsvis vil jeg få rette en stor takk til alle dere jeg har fått æren og gleden av å møte i 
klubbene og å samarbeide med på ulike nivåer. Tusen takk for alle tilbakemeldinger og 
”oppmuntrende tilrop”. Det har vært mye arbeid, men en fornøyelse å være guvernør for vårt 
distrikts 53 klubber, med dertil hørende medlemmer og ikke minst "årets presidentkull”. 



God sommer, og lykke til videre! 
 
Månedens quiz. 
Quiz’en - i Guvernørens Månedsbrev nr. 11 ble vunnet av Bente Foss, Oppegård Rk – gratu-
lerer! Premien er underveis i posten.  
Jeg vil med denne siste trekningen samtidig få rette en stor takk til alle dere engasjerte lesere 
som har sendt inn svar i løpet av våren! 

 
Hilsen fra Inner Wheel D-31 

 
Om ikke mange dagene er det midtsommer. Sola står på sitt høyeste og kveldene er lange og 
lyse. Heldigvis føles det slik at vi har mer sommer etter sankthans enn før.  
Ferietiden starter også for de fleste ved sankthans tider. Bortsett fra oss som er pensjonister - 
vi har jo ferie hele året. Eller har vi det ? – er litt usikker. 
Sammen med Ole-Ludvik var jeg på Rotarys Convention i New Orleans. Det ble en flott og 
innholdsrik reise. Når New Orleans nevnes, tenker jeg umiddelbart på Jazz musikken.  
Og sang og musikk var rikelig til stede under hele arrangementet. I tillegg deltok vi en kveld 
på Jazzcruise med Creole Queen på Missisippi. Jeg kom i kontakt med flere innerwheelere 
under Convention og Inner Wheel hadde sin egen ”stand” hvor jeg bl.a. fikk hilse på vår inn-
kommende internationale president, franske Chaterine Refabert. Vi var også på Rotary’s buss-
sightseeing i området hvor ”Orkanen Katrina” hadde gjort sine ødeleggelser. I dag var alt ryd-
det opp, men mange hjem var forlatt – bare hustuftene sto igjen. 
Dette Inner Wheel året som distriktspresident har vært både interessant og lærerikt. Alle klub-
bene med sine dyktige presidenter har støttet godt opp om våre prosjekter. Prosjekter som skal 
bidra til skolegang for barn, gi jenter et tryggere og bedre liv og ikke minst bekjempe narkoti-
ka. Vårt Inner Wheel distrikt har dette året fått en netto tilgang på 14 nye medlemmer. Vi er 
godt fornøyde med det. 
2. – 4. september arrangerer Inner Wheel D 31 Landstreff i Halden. Landstreffkomiteen er i 
ferd med å sluttføre sin planlegging. Våre klubber i Halden og Fredriksten er sterkt engasjert i 
opplegget. De har mye interessant å vise fram. Vel 120 stk har hittil meldt seg på til arrange-
mentet. 
Mandag 6. juni hadde D 31 distriktspresidentskifte. Arrangementet ble i år avviklet sammen 
med Jessheim IWK`s sommermøte og presidentskifte. Min etterfølger Halldis Helleberg tilhø-
rer Jessheim IWK, og det er flott at arrangementet knyttet til skifte av distriktspresident kan 
foregå i påtroppende distriktspresidents klubb. Arrangementet ble svært vellykket og med en 
fin ramme rundt som klubben kan være stolt av. Jeg håper at det kan bli slik i fremtiden også. 
Klubbene som har distriktspresidenten får noe mer enn et vanlig IW år når de har distriktspre-
sidenten. Ekstra arbeidsoppgaver vil naturlig nok tilføres klubben. 
Dette blir mitt siste innlegg i guvernør Lena Mjerskaugs og guvernør Harald Bjørgos sine 
guvernørbrev. Takk for at dere gav Inner Wheel plass til disse innleggene. Det har jeg satt 
svært stor pris på. Takk for at jeg har fått være med på distriktsrådsmøter (2260) og distrikts-
konferanser. Takk også for positivt og godt samarbeid, hyggelig bekjentskap og godt venn-
skap. 
En riktig god sommer ønsker jeg dere alle! 
Marit Kleven 
Distriktspresident D-31 



 

 
 
Nok et Rotaryår er snart over, og det gjelder jo også oss i Rotaract. Dette kan være en god tid 
til å se bakover og være stolte av det vi har fått til siden året sta
del har også året 2010/2011 vært innholdsrikt, og våre lokale Rotaractklubber i distriktet har 
vært aktive som aldri før. Flere av de fire aktive klubbene har tatt store grep for å sikre me
lemsmassen videre fremover, og det er gledelig å kunne se at medlemstallet i klubbene vo
ser! 
Rotaract Norges fellesprosjekt dette året har vært å sette fokus på ShelterBox, og det har vært 
landsstyrets målsetning at alle klubbene i landet skulle klare å skaffe til veie penger til minst 
en ShelterBox hver. I vårt distrikt er dette målet nådd, og flere klubber har også bidratt til økt 
informasjon om ShelterBox – og ikke bare økonomisk støtte! Gledelig er det også at mange 
av våre Rotary fadderklubber også har støttet opp om dette prosjektet
ShelterBoxer.  
I år som tidligere år har samarbeidet med Rotary vært godt, både på sentralt plan i distriktet, 
men også – og kanskje vel så viktig 
ber. Dette gode samarbeidet er det viktig å bygge videre på slik at vi alle kan få nyte godt av 
hverandres goder.  
Etter to år som distriktspresident for Rotaracts distrikt 2260 skal undertegnede nå ”pensjon
re” seg og overlater vervet i trygge og gode hender til innkommende distriktspre
året 2011/2012 er det Anders Sølve Strand som har det overordnede ansvaret for distriktets 
Rotaractklubber. Anders Sølve representerer Smaalenene Rotaractklubb, og jeg er helt sikker 
på at han vil gjøre en strålende jobb fremover! 
Jeg ønsker dere alle en god sommer 
Med vennlig hilsen  
Charlotte Ruste Strand 
Distriktspresident 2260 
 
Hilsen fra GSE-team fra Distrikt 2260 til Distrikt 7730, Pennsylvania, USA
Hei alle Rotaryvenner. Vår Guvernør nevnte i sitt 
change team (GSE-team) til District 7330, Pennsylvania, USA, reiste ut 7. mai. I to uker har 
vi nå vært gjester hos Rotaryvenner i sydvestre del av Pennsylvania. Vårt opphold strekker 
seg over to uker til, og vi vil reise hjem igjen 5. juni om ikke 
med i den saken. Vårt team fra Distrikt 2260 består denne gang av en kvinnelig politibetjent 
(Cathrine Kveseth, sponset av Nannestad RK), en brannmann (Kristoffer Hodnungseth, spo
set av Drøbak RK), en IT spesialist (Raymond Orderud, sponset av Vestby RK)og en kvinn
lig dansepedagog (Camilla Wang Norum, sponset av Nittedal RK). Jeg har selv vært så heldig 
å få anledning til å delta som reiseleder for disse flotte ambassadører fra vårt distrikt
uker som er gått har jeg bare mottatt meget positive uttalelser vedrørende den iver, fremtreden 
og interesse deltakerne har vist. 
GSE er et av Rotary sine flotte programmer som inviterer til gjensidig forståelse og ekspon
ring for tilsvarende yrker i andre land. Det program som District 7330 så langt har tilbydd oss
har svart til GSE sin intensjon. Det vil gå for langt å oppsummere alt vi har fått være med på, 
men programmet har vært innholdsrikt.
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mellom den enkelte Rotaractklubb og dens fadderklub-

et viktig å bygge videre på slik at vi alle kan få nyte godt av 

Etter to år som distriktspresident for Rotaracts distrikt 2260 skal undertegnede nå ”pensjone-
sident. For 

året 2011/2012 er det Anders Sølve Strand som har det overordnede ansvaret for distriktets 
Rotaractklubber. Anders Sølve representerer Smaalenene Rotaractklubb, og jeg er helt sikker 

siste månedsbrev at vårt Group Study Ex-
team) til District 7330, Pennsylvania, USA, reiste ut 7. mai. I to uker har 

vi nå vært gjester hos Rotaryvenner i sydvestre del av Pennsylvania. Vårt opphold strekker 
slandske vulkaner vil ha et ord 

med i den saken. Vårt team fra Distrikt 2260 består denne gang av en kvinnelig politibetjent 
(Cathrine Kveseth, sponset av Nannestad RK), en brannmann (Kristoffer Hodnungseth, spon-

ak RK), en IT spesialist (Raymond Orderud, sponset av Vestby RK)og en kvinne-
lig dansepedagog (Camilla Wang Norum, sponset av Nittedal RK). Jeg har selv vært så heldig 
å få anledning til å delta som reiseleder for disse flotte ambassadører fra vårt distrikt. I de to 
uker som er gått har jeg bare mottatt meget positive uttalelser vedrørende den iver, fremtreden 

GSE er et av Rotary sine flotte programmer som inviterer til gjensidig forståelse og ekspone-
er i andre land. Det program som District 7330 så langt har tilbydd oss, 

har svart til GSE sin intensjon. Det vil gå for langt å oppsummere alt vi har fått være med på, 



 
Bildet viser fra venstre Raymond Orde-
rud, Cathrine Kveseth, Kristoffer Hod-
nungseth og Camilla Wang Norum. 
 
Stor iver er utvist for å tilby medlemme-
ne et ”vocational program” som de ville 
ha utbytte av. Enkelte av deltakerne har 
uttrykt ønske om mer ”vocational pro-
gram” enn hva som har vært program-
mert. I mindre samfunn vil det imidlertid 
være begrenser hva vertsklubbene kan 
tilby. USA er stort, men utenom byene 
kan det by på vanskeligheter å finne pas-
sende tilbud til våre deltakere. 

Vår kvinnelige politioffiser er blitt møtt med stor velvilje for å se, delta og diskutere relevante 
politimessige problemstillinger. Vår brannmann har fått demonstrert og prøvd forskjellig ut-
styr og har samtidig kunne gitt forslag til utstyrsløsninger som vår branntjeneste har benyttet 
seg av. Brannvesenene har vært imøtekommende og interesserte. Større og mindre oppgaver 
innenfor drift, vedlikehold, sikkerhet av data og IKT er presentert for vår IT spesialist. Vår 
dansepedagog har besøkt flere dansestudioer og fått utvekslet erfaringer samt deltatt i under-
visning.  
Da vi ankom USA, var programmet lagt opp med en hviledag før det ble mer hektisk. Dette 
var meget nyttig. Programmet ble etter vært tett, og den første uken ble det dårlig med tid 
sammen med våre vertsfamilier. Ofte var vi ikke tilbake hos de før kl 2100 – 2200. Dette ble 
tatt opp med GSE-ansvarlig i distriktet. I uke to fikk vi justert programmet. Mer tid ble til-
gjengelig med vertsfamilier. Tilbakemeldingen på dette var meget positiv både fra vertsfami-
lier og GSE medlemmer. GSE har mye å tjene på at medlemmene får delta i noen av familie-
nes daglige rutiner. Det er flott å få bo hos disse menneskene som tar oss inn i sin familie og 
gir oss innblikk i deres hverdag og kultur. Gjestfriheten er rørende, og alt blir lagt til rette for 
at du skal ha det bra. Det er stor hjelpsomhet. 
Det har ofte vært lang avstand mellom forskjellige aktiviteter vi er tatt med på. Det har blitt 
mye bilkjøring. For at programmet skal holdes kreves punktlighet. Dette har vær upåklagelig. 
Godt tilrettelagt transport til enhver tid både fra vertsfamilier og andre. 
Til nå har vi som team gjennomført fire lange og en kort presentasjon. Bare positive tilbake-
meldinger. Tilhørerne er meget nysgjerrige på oss, og vi har når tiden har tillatt det, oppford-
ret til spørsmål og svar i etterkant av presentasjonene. Dette er meget nyttig for alle parter. 
Den folder som vi fikk produsert som presenterer oss som team, har vært meget nyttig å kun-
ne legge igjen/dele ut i etterkant av presentasjonen. På 17. mai benyttet vi selvsagt anledning-
en til å vise de tradisjoner som følger med. Det norske flagg ble benyttet på de stedene vi var 
og på kveldens presentasjon ble det fremført nasjonalsang og rommet var pyntet med norske 
flagg. Servietter med nasjonalfarger var lagt ut på alle bord. Vi ble også oppfordret til å synge 
”Ja vi elsker” ved påfølgende presentasjon 18. mai. 
Et GSE-program inneholder også mange interessante besøk til severdigheter som de enkelte 
områder kan by på. Kort kan nevnes steder som: 

• United Parcel Distribution Center (UPS) sin største terminal øst for Mississippi. 
• Deler av Amish samfunnet i Pennsylvania. 
• Flere forskjellige College og Universiteter. 



• Historiske lokaliteter og museer. 
• Forskjellige typer bedrifter (glass, vindmøller, turisthoteller/resort). 

Denne helgen 21. – 22. mai, er vi tatt med til Washington DC og får oppleve mange av de 
severdigheter denne hovedstaden kan by på. Mandag morgen skal vi besøke Capitol Hill og 
samtale med en av senatorene. Senere skal vi besøke den norske ambassade.  
Vi er godt tatt vare på av et vertskap som ikke synes å vite hva godt de kan gjøre for oss. 
Hans Magnus Lie 
Team leader  
 
 
Borge RK: Jubileumsfeiring og utnevnelse av 2 stk Paul Harris Fellows   
28. mai markerte Borge Rk sine første 20 år med en særdeles stilfull og verdig markering i 
Riddersalen på Hafslund Hovedgård. Med slike omgivelser ble det snart tilgitt at feiringen 
fant sted i nabokommunen… 
Etter en fotoseanse med de tilstedeværende medlemmene, gikk totalt 75 klubbmedlemmer, 
ledsagere og inviterte gjester til et nydelig dekket bord. Etter at Elisabeth Åsbø hadde holdt en 
”tidsriktig” orientering om Hafslund Hovedgårds historie og dens betydning i samfunnet, 
kunne forsamlingen nyte et meget velsmakende måltid m/passende drikke til. 
I flere av talene under middagen ble Borge Rks ”særhet” trukket frem, til mang en humoris-
tisk kommentar fra de andre tilstedeværende. Klubbpresident Jon Erik Holm sa det kanskje 
best da han – etter å ha summert opp klubbens allsidige virke, prioriteter og aktiviteter gjen-
nom de første 20 år – sa noe slikt som at medlemmene i Borge Rk skal være stolte av og opp-
rettholde å være sære, dersom det er hva klubben har utført gjennom disse årene som innebæ-
rer ”å være sær”. 
Èn av Borge Rks ”særheter”, er at klubben har (hadde…) etablert en policy om ikke å utnevne 
egne medlemmer til Paul Harris Fellows, grunnet at denne utnevnelsen henger så høyt. Over-
raskelsen, men etter hvert også gleden, var derfor stor hos klubbens charterpresident Thorleif 
Weberg og klubbens mangeårige sekretær Roar H. Torp da de ble anmodet om å komme frem 
for å motta sine vel fortjente utmerkelser.    
 

Fra venstre: president i Borge Rk, Jon Erik 
Holm; charterpresident/nyutnevt PHF Thorleif 
Weberg; sekretær/nyutnevnt PHF Roar H. Torp; 
distriktsguvernør Lena J Mjerskaug 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Heder til aktiv rotarianer 

Under Årnes Rotaryklubbs siste medlems-
møte den 6. juni ble Sverre Svendsen, 
medlem av Årnes Rotaryklubb, hedret for 
sitt lange samfunnsengasjement. Fra 1957 
har han vært medlem av ulike Rotary-
klubber i Norge.  I en alder av 94 år er 
Sverre Svendsen fortsatt aktiv i Årnes Ro-
taryklubb. For sin langvarige samfunns-
gagnlige innsats ble Sverre Svendsen til-
delt Paul Harris Fellowship. På bildet sees 
Sverre Svendsen og seremonimester Ragn-
hild Gjerstad Hovde, tidligere president i 
Årnes Rotaryklubb, som overrakte heders-
bevisningen.  

  
 
Oppegaard Janitsjar tildelt Certificate of Appreciation fra Oppegård Rk 
På klubbmøtet onsdag 7. juni tildelte Oppegård Rotaryklubb Certificate of Appreciation (“til-
svarer” en Paul Harris Fellow, men utdelt til f eks organisasjoner) til Oppegård Janitsjar for 
det lokale engasjementet innen musikk/kultur de har skapt og stadig skaper for innbyggerne i 
Oppegård kommune. 
Møtet startet med at korpsets leder Jørgen 
Russwurm m/flere ga klubbmedlemmene en 
god og grundig informasjon om korpset, før 
veien gikk ned trappene til Kolben kulturhus’ 
foajé, hvor klubbmedlemmene og andre til-
stedeværende fikk overvære en intimkonsert 
med korpset. 
Distriktsguvernør Lena J Mjerskaug; leder for 
Oppegård Janiatsjar, Jørgen Russwurm og 
president i Oppegård Rotaryklubb, Olav 
Klungreseth foran hele korpset. 
 
Oppegård Janitsjar gleder hvert år tusenvis av innbyggere i Oppegård kommune. Det er nok 
bare å nevne de årlige, tradisjonsrike Nyttårskonsertene med fremtredende norske artister som 
”gjestevokalister”, hvor korpset fyller Kolben kulturhus 3 dager/konserter på rad. I tillegg 
inviterer korpset til sommerkonsert og høstkonsert. I vinter arrangerte Oppegård Janitsjar for 
første gang en talentkonsert, hvor 11 sangere/musikere i alderen 13 - 28 år fra Follo fikk være 
solister med korpset. Dette synes Oppegård Rk er en utmerket idé for å utvikle nye talenter, 
og håper og ber om at korpset vil fortsette med dette fremover. 
Oppegård Janitsjar er et av Oppegård kommunes eldste korps, stiftet 20. august 1931 under 
navnet Myrvoll Hornmusikk, Formålet var å spille god underholdningsmusikk ved fester, 
stevner og lignende. Korpset har i alle år bestått i hovedsak av musikere fra kommunen, og 
har etter hvert utviklet seg mot korpsmusikk. I 1980-årene tok så korpset navnet Oppegård 
Janitsjar. 
I sitt 80. år er Oppegård Janitsjar stadig et amatørkorps for ”unge voksne”, og består i dag av 
ca 45 musikere i alderen 15-77 år. 



 
Nordby Rk 25 år: Feiring med bl.a. jubileumstur til Fredriksten festning 
Nordby Rks jubileumshelg startet fredag 
17. juni, hvor 5 representanter fra vår venn-
skapsklubb i Danmark, Tårnby Rk (fra 
Amager, rett utenfor København), ankom 
Norge. Lørdag 18. juni 2011 reiste vi på en 
heldags jubileumsutferd til Fredriksten 
festning i Halden. Med på turen var våre 
danske venner, distriktsguvernør Lena J. 
Mjerskaug og 12 fra jubilanten Nordby Rk.  
I lettskyet vær gikk turen nedover gjennom indre Østfold Våre danske venner fikk se Glomma 
med stor vannføring, den nye Smaalenene bru, sandmorenen Mona, og et frodig og vakkert 
jordbrukslandskap gjennom Eidsberg og Rakkestad. 
På Fredriksten festning ble vi tatt i mot av en meget stilig offiser i gammel uniform – vår fan-
tastisk taleføre, interessante og kunnskapsrike guide Dag Sæther. Vi fikk høre om 1905, hvor 
vi kunne fått et norsk-svensk blodbad i Halden, dersom Karlstad-forhandlingene hadde mis-
lykkes. Og det er bare 106 år siden! 
Carl XIIs fall på Fredriksten er den begivenhet som i første rekke har gjort festningen interes-
sant. Carl døde ung, ugift og barnløs, det var visstnok ingen kvinner i det hele tatt for Carl, 
som etter malerier å dømme var en stilig kar.  

Etter den interessante guidingen på festningen, ble vi sluppet inn 
i de spennende Kongshallene for en bedre lunsj. Spesielt tillage-
de poteter, god saus og solide, saftige kjøttstykker, kunne ikke 
blitt bedre i matlandet Danmark. 
Turen ble en fin opptakt til kveldens jubileumsfeiring som ble 
arrangert på Thon Hotel Ski, med underholdning av Bryn 
mannskor, mat, drikke, taler, gaveoverrekkelser, presidentskifte 
og ellers hyggelig samvær ut i de små timer. 
 
Tekst og foto: Steinar Seljegard, Nordby Rk 
 

 
Jeløy Rk: Jubileumsfeiring og utnevnelse av Paul Harris Fellow  
10. juni feiret Jeløy Rk sitt 40-årsjubileum i stilfulle omgivelser på Refsnes Gods.  
Kvelden ble innledet med en velkomstdrink, ledsaget av en intimkonsert av koret Kor Artig, i 
salen ”Vanity Fair” - Jeløy Rks ordinære møtelokale. Salen er utsmykket med Steinar Chris-
tensens ”Refsnes-frise” - 10 enkeltverker viet 10 av ”hjørnestensbedriftene” i Moss – og er 
blitt et flott utstillingslokale for byens historie som industristed. Hvert enkelt bilde er gitt sitt 
helt særegne uttrykk og er utført i en rekke forskjellige teknikker, fra skulpturale installasjo-
ner til rene fotoverker.  
Klubbens medlemmer og inviterte gjester inntok så et svært smakfullt måltid i Kongesalen, 
oppkalt etter Kong Oscar IIs besøk på Refsnes Gods 4. august 1898, hvor det ble holdt en stor 
middag til hans ære.   
Ett av de mange høydepunktene under jubileumsmiddagen, var da én av de inviterte gjestene 
– Widar Salbuvik, eier av Refsnes Gods og medlem av Moss Rotaryklubb – ble utnevnt til 
Paul Harris Fellow (PHF).   
Widar Salbuvik omtales gjerne i ordelag som: ”høyprofilert gründer, investor, finanskjendis, 



eiendomsutvikler, hotelleier, styreleder” osv. Imidlertid er han også en stor Mossepatriot, med 
stort hjerte for, engasjement i- og for lokalsamfunnet i Moss – ikke bare i ord, men også i 
handling. Han er kjent som ”den reddende engel” da opprustingen av Møllebyen nærmest 
havarerte i 1998. Likeledes har han siden 1998, sammen med sin kone Gunn (medlem i Jeløy 
Rk), utviklet Refsnes Gods til en viktig arena for samtidskunst i norsk sammenheng. Kunsten 
er en del av ”helheten” og nøkkelen til et ”fornøielig og behagelig opphold ved Refsnes  
Gods” (ref Camilla Collett).  
Både Møllebyen og Refsnes Gods ble tidligere i 
år tildelt Norsk Kulturarvs anerkjennelse, ”Olavs-
rosen”.    
 
Fra høyre: president i Jeløy Rk, Biørn Borge; 
distriktsguvernør Lena J Mjerskaug; nyutnevt 
PHF Widar Salbuvik; Gunn Salbuvik og lengst til 
venstre; sekretær Hans-Peter Raspotnig som rek-
ker frem PHF-nålen. 
 
 
Tilgang til den elektroniske matrikkelen 
For å kunne søke på medlemmer og/eller klubber i Rotary Norge, må det enkelte medlem få 
tildelt et brukernavn og et passord av egen klubbsekretær for å kunne komme inn på 
http://rotary.no, medlemsnett.  
For å kunne finne brukernavn og passord for det enkelte medlem i klubben, følger sekretæren 
følgende framgangsmåte: 
1 Etter inntasting på klubbens side på Medlemsnett, velg Medlemmer. Der er det øverst i 

bildet angitt valgene ”Gi alle tilgang” og ”Fjern alle tilganger” samt ”Gi alle profil” og 
”Fjern alle profiler”. Ytterst til høyre står et symbol for Pdf-fil. Med valget ”Gi alle til-
gang” kan man velge å gi alle medlemmene i klubben tilgang til nettversjonen av Matrik-
kelen. Tilsvarende kan man fjerne disse tilgangene med valget ”Fjern alle tilganger”.  Ved 
å trykke på Pdf symbolet får man opp alle opplysninger om medlemmene.  
På linje nedenfor er alle medlemmene listet i en tabell, med overskriftene ”Navn, Privat 
telefon og E-post adresse”. En indikasjon på om medlemmene er gitt tilgang kan ses til 
høyre for medlemmet, hvor det enten står ”Gi tilgang” eller ”Fjern tilgang”. Valget kan 
brukes til å gi selektiv tilgang for enkelt-medlemmer, eller fjerne denne tilgangen.  

2 Medlemmene som gis tilgang, får brukernavn og passord som angitt i medlemsprofilen. 
Det kan derfor i alle fall innledningsvis være praktisk for sekretæren å gi alle tilgang, slik 
at brukernavn og passord blir synlig i profilen.  

3 Enkeltmedlemmets brukernavn og passord får man ved klikke på enkeltmedlemmet. 
4 Utskrift av profilen (opplysningene) om det enkelte medlem kan gjøres ved å klikke på 

Pdf symbolet til høyre for e-post adressen. For på en enkel måte å kunne gi brukernavn og 
passord til alle medlemmene, kan det være praktisk å ta en slik utskrift og gi til de som 
ønsker tilgang til matrikkelen på nettet. 

 
 
RYLA-seminaret med rekordartet deltakelse! 
Rapporten fra årets RYLA-seminar, som som vanlig ble arrangert på Fredriksten festning, 
hadde i år det største antall deltakere som er registrert på disse seminarene i vårt distrikt: 65 
ungdommer, hvorav 42 jenter og 23 gutter. 

http://rotary.no


Seminarets program gjenspeiler mottoet for dette seminaret Fremtidens inkluderende leder. 
Det ble lagt stor vekt på å kunne presentere et attraktivt program med høy kvalitet både når 
det gjaldt innhold og gjennomføring. Gode og til dels eksepsjonelt gode og anerkjente fore-
dragsholdere ble prioritert. Det ble også lagt stor vekt på trivselsfremmende tiltak med den 
hensikt at deltakerne skulle sitte igjen med inntrykket av en positiv opplevelse. Tilbakemel-
dingene fra deltakerne viser at dette ble oppnådd. Det er lagt stor vekt på at seminaret skulle 
medvirke til nettverksbygging. Deltakerne har derfor registrert seg med e-postadresse og i 
ulike kontaktgrupper på de sosiale nettverkene. 
På forhånd hadde komiteen utformet hjelpemidler til bruk i klubbenes rekrutteringsarbeid.  
Dette omfattet både brosjyre og informasjonsplakater i både A4- og A3-format. I tillegg ble 
det drevet aktivt informasjonsarbeid overfor media, noe som vises igjen i god artikler i både 
lokal- og regionavisene. 
Vi gratulerer RYLA-komiteen fra Rotaryklubbene Fredriksten, Halden, Rakkestad og Skje-
berg, med vel gjennomført seminar! 
Samtidig oppfordrer vi klubbene om å holde kontakt med sine RYLA-representanter. 
(Hele rapporten vil bli lagt ut på distriktets hjemmesider.) 
 
 
RYLA Council – 2260s representant alene fra Europa 
Forut for årets Convention hadde RI invitert til RYLA Council til erstatning av de tidligere 
International RYLA. Samlingen skulle drøfte erfaringene med RYLA og søke å tenke nytt i 
framtidig organisering av RYLA-aktivitetene. Det møtte 45 deltakere fra 20 land, og Birgitta 
Rødstøl Næss fra distrikt 2260’s RYLA-komité var eneste representant fra Europa. 
Birgitta viser i sin rapport til DG at det er stor forskjell på hvordan dette arbeidet drives i de 
ulike distrikter. Hun peker på at temperaturen i debattene i plenum var til dels høy, med svært 
dominerende amerikanere. Hennes inntrykk var at for de amerikanske distriktene var RYLA 
en tilnærmet løsrevet aktivitet i forhold til distriktets øvrige virksomhet, og var mer preget av 
generelt ungdomsarbeid rettet mot ungdom på skråplanet enn av lederopplæring. Hun fram-
hever presentasjonen fra Japan, hvor det ble lagt vekt på framtidig rekruttering av nye rotaria-
nere, som interessant for oss.  
Birgittas konklusjon etter drøftingene i New Orleans var at D 2260 kan være fornøyd med sin 
måte å drive RYLA på. 
Spørsmålet om RYLAs innhold, framtidig status og eventuelt innarbeiding i den femte aveny-
en skal behandles av RIs styre. Neste RYLA Council vil bli arrangert i forbindelse med Con-
vention i Bangkok sommeren 2012. 
 
 
Jubilanter i juli: 
Navn: Fødselsdato: Klubb: Fyller: 

 Kasbo, Trond H. F. 05/07/1951 Sarpsborg 60 
 Ødeby, Knut 08/07/1941 Enebakk 70 
 Kase, Jens Edvard 09/07/1951 Rygge 60 
 Stangeland, Torunn 14/07/1951 Bundefjorden 60 
 Wangen, Pål Gunnar 16/07/1961 Oppegård 50 
 Ødegård, Bjarne Leidulv 19/07/1936 Jessheim 75 
 Aalgaard, Hans-Jakob 21/07/1941 Sørumsand 70 



 Olsen, Terje Borge 21/07/1951 Skedsmo Nord 60 
 Ørnhaug, Bjørnulf 26/07/1941 Fredriksten 70 
 Huneide, Jens Erik 26/07/1951 Rolvsøy 60 
 Bugge, Ove Christian 26/07/1936 Gjersjøen 75 
 Sandvik, Øystein 28/07/1941 Tune 70 
 Tonne, Kjell Erik 31/07/1941 Kolbotn 70 

 
Vi gratulerer!    

 

 
Frammøtestatistikk for mai 2011: 

Rotaryklubb 
Totalt 

medlemmer 
pr. 10.6.11 

Antall 
kvinner 

Frammø-
teprosent 

Ant. 
møter 

Opp-
møte 

i år (%) 

Endring 
av med-
lemstall 

siden 
30.6.10 

Askim 62 0 61,8 4 66,0 0 
Aurskog-Høland 23 2 57,5 4 65,9 -1 
Borge 43 0 60,6 4 63,0 -1 
Bundefjorden 20 7 65,0 4 65,9 0 
Drøbak 31 6 58,6 5 63,8 -9 
Eidsvoll 58 7 51,5 5 57,0 0 
Eidsvoll Syd 22 0 69,3 4 65,8 -2 
Enebakk 24 4 63,3 5 64,0 -2 
Fredrikstad 60 12 54,9 4 61,6 -1 
Fredrikstad-Glemmen 23 2 43,0 5 45,0 -5 
Fredriksten 34 4 51,2 4 47,1 1 
Gamlebyen/Fredrikstad 41 8 56,8 4 63,3 -3 
Gardermoen 19 4 63,0 4 63,7 -1 
Gjersjøen 27 13 62,9 5 64,8 1 
Halden 56 3 56,2 5 49,4 -1 
Hobøl-Spydeberg 36 3 64,0 4 69,2 1 
Hvaler 19 5 84,2 4 65,3 -3 
Jeløy 47 14 46,6 4 61,1 -3 
Jessheim 47 5 67,3 4 66,2 -1 
Kløfta 50 4 66,2 5 71,8 0 
Kolbotn 51 6 59,0 4 67,9 1 
Kråkerøy 45 4 60,4 4 55,8 1 
Langhus 20 2 68,8 4 62,1 -7 
Lillestrøm 44 4 75,8 3 57,2 -1 
Lørenskog 30 2 71,9 4 74,7 0 
Lørenskog Vest 26 4 50,8 5 62,9 -4 
Moss 54 14 35,3 5 45,0 -2 
Mysen 46 6 65,0 4 67,4 -4 
Nannestad 41 3 57,0 4 56,5 1 
Nesodden 25 5 48,0 3 50,4 0 
Nittedal 46 8 71,1 4 66,3 0 
Nordby 26 1 53,0 4 63,0 -3 
Onsøy 34 6 71,7 4 71,7 0 



Oppegård 55 9 79,0 4 74,7 -1 
Rakkestad 56 14 61,3 4 58,8 5 
Rolvsøy 32 2 64,0 5 63,5 0 
Rygge 38 2 54,8 4 56,9 -2 
Råde 32 6 41,7 5 52,0 -3 
Sagdalen 27 2 78,5 4 70,2 0 
Sarpsborg 44 9 64,0 5 58,2 1 
Skedsmo Nord 26 4 69,4 5 58,1 -3 
Skedsmokorset 37 6 64,3 4 63,5 0 
Ski 43 6 49,3 5 51,3 -1 
Skjeberg 39 0 77,2 4 77,1 2 
Strømmen 28 4 74,6 5 59,2 0 
Sørumsand 35 6 61,9 5 60,8 -1 
Trøgstad 36 2 59,0 4 61,8 0 
Tune 47 2 50,0 4 51,5 -3 
Vestby 43 2 68,6 4 66,0 -2 
Våler Østfold 21 0 60,0 5 57,6 0 
Ørje-Töcksfors 24 1 58,0 4 59,3 0 
Årnes 48 8 59,0 5 66,7 -2 
Ås 55 15 57,0 4 66,0 7 

Totalt 1996 268 61,2 228 61,8 -51 
 

 
Dette er da siste månedsbrev fra redaktøren for 2010 – 2011. Jeg takker alle bidragsyterne for 
mottatt stoff til brevene! Det har vært spennende å følge med i alle de ulike aktivitetene som 
foregår rundt om i distriktet. Sekretærene har i hovedsak vært flinke til levere frammøte-
statistikken til riktig tid, men det er fortsatt noen klubber som kan forbedre sine rutiner. 
 
Jeg ønsker min etterfølger, Kjell Martin Holen, kjell-martin.holen@telenor.com, Kløfta RK, 
lykke til med videreføringen av månedsbrevet. 
 
Redaksjonen avsluttet 22. juni 2011  
 
 
Per Kongsnes  
distriktssekretær/redaktør månedsbrevet 
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