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Vær miljøbevisst og 

vurder nødvendigheten av 

å printe ut dokumentet 

 

Distriktets nettside: 

www.d2260.rotary.no 

 

Rotary i Norge 

(NORFO): 

www.rotary.no 

 

Rotary International: 

www.rotary.org 

 

Polio+ oppdatering 

http://rotary.org/en/Ser 

viceAndFellowship/ 

Polio/Pages/rid 

efault.aspx?housead 

 

Epost til GSE ansvarlig 

Rune Magnussen 

rm007@online.no 

 

Epost til distriktets 

webredaktør: 

DICO2260@rotary.no 

 

Epost til redaktør for 

månedsbrevet: 

kmhole@online.no 

 

Våre neste to DG’er: 

 

Jan Eddie Tinlund 

(2012–2013) 

 

Elsa Nysveen 

(2013 – 2014) 

Månedens ettertanke – sett i lys av 

sommerens forferdelige tragedie: 

 

 

Rotarys credo 
 

I en urolig verden full av ufred og kiv 

der det strides om det meste på vår jord, 

finnes en bevegelse så frisk og full av liv 

som gjør mer enn å prate forsoningens ord. 

 

Det er en liten hær av kvinner og av menn 

som er spredt utover klodens alle land. 

Vi ser på vår neste som en kamerat og en 

venn 

og vil bryte alle stengsler og  band. 

 

Respekt for tro, overbevisning og kultur, 

må til for å skape fred i vår verden. 

Et sett kjøreregler i pakt med menneskets 

natur, 

er nødvendig for å få med trygghet på fer-

den 

 

Dette er ikke fantasier og utopiske tanker 

som aldri kan oppnås på vår jord. 

Det utøves i praksis der Rotary vanker: 

Brokete, mangfoldig, men dog et samstemt 

kor! 

 

Steinar Wøllo 

 

 

 

                                                               

Guvernørens planlagte 

klubbesøk i september: 

 

Halden 

Oppegård 

Moss 

Våler  

Rygge 

Vestby 

Hvaler 

Mysen 

Råde 

Skjeberg 

Sagdalen 

 

 

05.09. 

06.09. 

12.09. 

13.09. 

14.09. 

19.09 

20.09. 

21.09. 

26.09. 

28.09. 

29.09. 

 

RIs fokus i september: 

 

New Generations 

 

 

For klubbene i septem-

ber gjelder: 

 

Frist til å 

registrere 

frammøte for 

august mnd: 

 

Vekslings-

kurs  

NOK – USD  

i august:  

 

 

 

 

 

05.09. 

 

 

 

1 USD = 

NOK 5,40 
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Guvernørens leder: 

 

 

I 2011-12 ber vår nye verdenspresident , Kalyan Banerjee,  oss om å: 

 

    Reach within to Embrace Humanity 

 

 

Han ønsker at vi skal gå i oss selv for å forstå at alle, hvor vi enn befinner oss har de samme 

drømmer, håp og lengsler. Når vi forstår at andres behov i hovedsak er de samme som vi selv har, 

møter vi våre medmennesker med en annen og ny holdning. En holdning som gjør at vi lettere kan 

løse alle de oppdrag og oppgaver vi skal utføre på en hensiktsmessig og god måte for alle parter. 

 

Det er spesielt tre områder han vil at vi skal legge vekt på i dette året. 

 

Det første er familien. Familien og hjemmet er kjernen og basisen for alt vårt arbeide – alt starter 

og har sitt grunnlag her. I familien lærer vi å ta vare på hverandre, og dele både sorger og gleder. 

Gjennom familien er det at vi også tar del i vårt nærsamfunn og lærer oss å utvide familiebegrepet. 

 

Det andre er kontinuitet. Skal vi lykkes med å fullføre ting er det nødvendig at vi først og fremst 

konsentrerer oss om de oppgavene vi er flinke til. Vi må bygge på de oppgavene vi har hatt suksess 

med, utvide disse og gjøre mer av dem. 

 

Det tredje er forandring. Med så store endringer som skjer i samfunnet og verden er det helt nød-

vendig å foreta endringer. Da er det viktig å ha forståelse for at all endring som skal finne sted star-

ter med oss selv. Vi kan vanskelig dele fred og fordragelighet med andre dersom vi ikke har fred 

med oss selv og vi kan vanskelig ta på oss oppgaver ute i den store verden dersom vi ikke har ut-

ført de plikter og oppgaver vi har overfor våre nærmeste; familien, klubben og lokalsamfunnet. 

En landsmann av Kalyan, Mahatma Gandhi sa blant mange kloke ting også dette: Du må selv være 

den endringen du ønsker skal finne sted i verden.             

 

Det være seg et godt familieliv, etisk og ærlig næringsliv, fred på jorden eller slutt på nød og elen-

dighet, så er oppskriften alltid at du skal begynne med deg selv. Men dette kan odles og styrkes 

gjennom vårt samvær og alle aktiviteter vi har i Rotary. 

 

 

 

 

 

Distriktskonferansen 2011 

 

Den årlige distriktskonferansen for distrikt 2260 finner sted på Thon Hotel Oslo Airport den 17. og 

18. september. Ordinær påmeldingsfrist utløp den 15.8., men hvis det skulle være noen som ikke 

fikk meldt seg på i tide kan de sende et utfylt påmeldingsskjema (som tidligere er tilsendt klubbe-

ne) til Tron Harald Bjerke på epost: tron.bjerke@olavthon.no for å se om det er mulig å komme 

med likevel.    

 

 

  



 

Stor internasjonal samling i Lillestrøm 5.-9. oktober 2011.  

 

Rotary Instituite består av GETS, trening for innkommende guvernører, Seminar og Institute. Dette 

er en samling av rotarianere fra nesten 15 land og gir en unik mulighet til å treffe toppledere for RI 

og TRF i tillegg til rotarianere fra land som Ukraina, Russland og Polen, i tillegg til våre naboland. 

Det vil være presentasjoner av prosjekter, fellowships og aktiviteter som kan gi impulser og ideer, 

samt etablere kontakter for framtidig samarbeid. Dette året er dere som er AG’er og klubbpresiden-

ter spesielt invitert til å delta på seminar og institutt. Programmene kan dere lese ved å gå inn på 

http://rotaryinstitute2011.rotary.no. Der kan dere også foreta registrering og eventuell hotellbe-

stilling.  

 

Samlingen er i Lillestrøm fordi Barry Matheson, fra Jessheim Rotary Klubb, er RI-direktør og der-

ved styremedlem i RI. Han har hovedansvaret for å arrangere et Institutt for sone 15 & 16. 

Benytt denne anledning til å oppleve ”det internasjonale Rotary”, det blir lenge til neste gang den-

ne muligheten kommer til Norge! 

 

Herman Stabell 

Executive committee Chair 

 

 

Støtte til deltakelse 

 

Som et ledd i det å få frem nye kandidater til å ta på seg ulike oppgaver innenfor distriktsledelsen, 

har distriktet besluttet å bruke noe av distriktets midler til å støtte klubber/medlemmer økonomisk 

som gjerne kunne tenke seg å gjøre en jobb på distriksplan. Å delta i en slik samling som i år skal 

finne sted på Lillestrøm er en utmerket anledning å gjøre seg kjent med Rotary ut over egen klubb 

og eget distrikt. Dette er en fin mulighet til å bli kjent med aktive og dyktige ledere både fra ulike 

land samt våre ledere på ulike plan innenfor organisasjonen. 

 

Da vårt distrikt er i behov av en lang rekke nye personer i ledelsen kommende år, har vi bestemt at 

vi stiller til disposisjon 10 stipend, eller tilskudd på kr 5000,00 til dekning av kostnader i forbindel-

se med årets institutt. Vi håper at dette kan være et insitament til at mange kunne tenke seg å gjøre 

en innsats på distriktsplanet. Ta da kontakt med din AG eller direkte til DG! 

 

Steinar Wøllo 

 

 

  

http://rotaryinstitute2011.rotary.no/


 

Jubilanter i september: 

 

Medlemsnavn Fødselsdato Klubb År 

Lorvik, Lars-Anders 01/09/1951 Strømmen 60 

Storborg, Kjell 02/09/1941 Ski 70 

Skjelvaag, John 02/09/1941 Nordby 70 

Skjellum, Torbjørn 03/09/1936 Ås 75 

Skjold, Sveinung 04/09/1931 Ås 80 

Lerheim, Arnt 05/09/1951 Nordby 60 

Matheson, Barry 14/09/1941 Jessheim 70 

Brynhildsen, Trond 18/09/1951 Fredrikstad 60 

Sørlie, Trond 20/09/1936 Gamlebyen/Fredrikstad 75 

Rasmussen, Egil 22/09/1951 Årnes 60 

Arholt, Gunnar Arnoldus 24/09/1931 Halden 80 

Bakke, Einar 25/09/1931 Sørumsand 80 

Lunde, Hege 29/09/1961 Gamlebyen/Fredrikstad 50 

Ytreland, Geir 29/09/1951 Drøbak 60 

Bilet, Tore Andreas 29/09/1941 Bundefjorden (Nesodden) 70 

Spenning, Jan H. 30/09/1931 Askim 80 

 

 

 

 

Frammøtestatistikk for juli måned 2011 vil ikke komme før i neste månedsbrev. 

Det skyldes at månedssammendraget av frammøteprotokollen ikke er klar i det nye medlemsnettet 

idet redaksjonen avsluttes. 
 

 

 

 

 

Redaksjonen avsluttet 15.08. 2011  

 

Kjell Martin Holen 

Redaktør månedsbrevet 


