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Våre neste to DG’er: 

Jan Eddie Tinlund 

(2012–2013) 

 

Elsa Nysveen 

(2013 – 2014) 

 

Månedens dikt: 

 
Paul Harris 

 
Paul Harris var ein enkel mann, men med 

edle tankar: 

Hald stien rak og rein kor du i verda  

vankar! 

Ha omtanke og omsut for alle som du  

møter! 

Det gjer at du vegen går med lette føter, 

og mange gleder sankar. 

 

I møte med andre, tenk mest på deira bate, 

og la det ikkje bli med berre pratet! 

Sørg for dette i all di ferd, 

slikt skapar ei snillare og betre verd 

Du får kjærleik igjen og borte blir hatet. 

 

Dei som følger denne rettesnor 

både i handling så vel som i ord, 

gjev lyset større plass i verda, 

og lettar reisa for mange på livsferda! 

Med eit liv som set gode spor! 

 

                                    Steinar Wøllo  

 

 

                                                              

 

Guvernørens planlagte 

klubbesøk i desember: 

 

Sørumsand 

Ås 
Nittedal 
Årnes 
Gamlebyen  
Fredrikstad 

Nordby 
 

 

05.12. 

06.12. 
08.12. 
12.12. 

 
16.12. 

19.12. 

 

 
 

RIs fokus i desember: 
 

               Family  
 

For klubbene i desember 

gjelder: 

 

Frist påmelding av 

kandidater til 

RYLA  ……… 

 

Motta SAR-skjema 

for januar fra RI, 

justere for evt  

endringer og  

returnere … 

 

Vekslingskurs  i  

desember måned:  

1 USD = NOK 

 

 

15.12. 

 

 

 

 

 

31.12. 

 

 

 

5.60 
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The Rotary Foundation 
av Steinar Wøllo     

 
Temaet for november er som kjent The Rotary Foundation. Det kan i 

den forbindelse være på sin plass med en kort historisk repetisjon. 

Selv om Rotary startet som en ren yrkesorganisasjon og det fortsatt er 

en meget viktig del av vårt arbeid, gikk det ikke så lang tid før det ble 

tatt initiativ til å opprette et fond med formålet: « doing good in the 

world». Det første bidraget som ble innbetalt ble foretatt av rotary-

klubben i Kansas City, og lød på beskjedne $26,50. Dette var helt 

tilbake til 1917. 

 

I de første årene gikk det heller tregt med innbetalingene, slik at først i 1929 hadde fondet vokst seg 

så pass stort at en fant det forsvarlig å foreta den første utdelingen. Det første bidraget gikk til The 

International Society for Crippled Children med et beløp på $500, og naturlig nok var det Paul Har-

ris selv som var forslagstilleren.  Det var først i 1947 i forbindelse med Paul Harris sin død at innbe-

talingene til RF virkelig skjøt fart. Det fikk en ytterligere akselerasjon i 1957 da Rotary introduserte 

Paul Harris Fellowship og den totale sum av innbetalte midler pr juni 2010 hadde passert godt og vel 

$2,6 milliarder. 

 

Det sier seg selv at det har ingen hensikt til engang å prøve på å gi noen oversikt over de tusenvis av 

ulike prosjekter som er utført verden over ved hjelp av dette anselige beløpet. Men det kan være 

verdt å nevne noen merkesteiner underveis: 

 

Group Study Exdhange (GSE) ble introdusert i 1965-66. Siden da har mer enn 70 000 deltagere vært 

med i dette programmet. 

 

Matching Grants ble også introdusert på samme tid for å støtte ulike internasjonale prosjekter.  I  

løpet av tiden som har gått er det delt ut mer enn $430 millioner.  

 

Det første prosjektet som ble startet i vårt store Health, Hunger and Humanity Grant program, var 

det som var 75-års markeringen av vår organisasjon, nemlig vaksineringen av 6 millioner barn på 

Fillipinene, og som seinere ble utvidet til å bli det største humanitære prosjekt som noen frivillig 

organisasjon har utført noen sinne, nemlig: Polio Plus. Selv om vi ikke nådde målsetningen innen 

vårt 100 års jubileum, er vi nå så nære at det er ingen som jobber med dette som overhodet er i tvil 

om at vi i nær framtid skal kunne erklære verden for poliofri. 

 

Vi må klart kunne karakterisere at det meste av det vi foretar oss i Rotary er både fredsbefordrende 

og fredsbevarende, men fra 1987-88 opprettet RF egne programmer med tanke på fredsarbeid og 

konfliktløsning, særlig myntet på unge mennesker fra alle deler av verden. I 2002 ble dette arbeidet 

utvidet med The Rotary Centers for International Studies in peace and conflict resolution. Etter det 

har 591 studenter blitt uteksaminert. Akkurat nå er vi midt inne i en tre års pilotperiode der vi skal 

teste ut en ny struktur for RF, kalt The Future Vision Plan, for å finne fram til en enklere og mindre 

byråkratisk måte å adminstrere RF på i fremtiden.  

 

I mellomtiden strømmer bidragene på. Det er tydelig at klubbene i distriktet støtter godt opp under 

RF`s arbeid med å forbedre verden gjennom de tusenvis av prosjekter for bedret helse og utdannelse, 

bekjempelse av nød og fattigdom samt økt forståelse for fred og samarbeid. 

 



 

Det er absolutt en grunn til å rette en stor takk og gi ros til klubbene som så velvillig har bidratt opp-

igjennom alle disse årene. Det er en takk som går til alle klubbene. Men jeg vil likevel benytte denne 

anledningen til spesielt å trekke fram de tre klubbene som står øverst på giverlisten det siste året, 

2010-11: 

 

Best i klassen ble Jessheim RK, nummer to ble Sagdalen RK og tredjeplass kapret Langhus RK. De 

er beæret med en vimpel som proklamerer det oppnådde resultatet samt et takkeskriv fra RF`s direk-

tør.  

 

Å dele våre kunnskaper, erfaringer og vår velstand med andre er i beste Rotaryånd og helt i tråd med 

vårt motto: Service above self! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NY IT-KOORDINATOR OG NY NETTSIDE FOR DISTRIKT 2260 

 

 

 
 

(http://d2260.rotary.no/) 

 

 

Hans Jakob Rommetvedt fra Sagdalen RK er ny IT-koordinator i distriktet (DICO) og har den siste 

måneden arbeidet iherdig og intenst med å opprette ny webside for distriktet i tråd med malen som 

NORFO og andre distrikter benytter. Dette har vært et tidkrevende og møysommelig arbeid, ikke 

minst å få overført informasjon fra den gamle siden til den nye. Vi skylder Hans Jakob en stor takk 

som har utført dette store krafttaket på så kort tid. 

Den nye siden er enkel og oversiktlig å finne frem i. Det er også et poeng at distrikter og klubber nå 

bruker samme mal, med tanke på at det da vil være enklere for brukerne å finne fram og gjøre seg 

bruk av informasjonen en søker på de enkelte nettstedene.  

 

 

http://d2260.rotary.no/


 

 

 

2012 ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION IN BANGKOK 
 

 

          
 

 

Kjære alle rotarianere i distrikt 2260 

 

Årets høydepunkt for mange rotarianere er den årlige verdenskonferansen. I 2012 finner denne sted i 

Bangkok, Thailands vakre hovedstad i tiden 6. til 9. mai.  Thailandske myndigheter har sponset ar-

rangementet, slik at påmeldingsavgiften denne gang er kun 160 USD.  Dette gir oss rotarianere en 

unik mulighet til å besøke denne vakre og travle byen, møte rotarianere fra hele verden og oppleve 

asiatisk vennlighet, kultur og mat på sitt aller beste.  Har du ikke tidligere deltatt på en ”Convention” 

er dette en mulighet du ikke bør gå glipp av. I tillegg til alt du kan oppleve på selve Convention 

blant annet det fantastiske ”House of Friendship”, kan du oppleve ”The Floating Market, The An-

cient City (Ayuthaya), Wat Phra Kaew and the Grand Palace. Templet hvor den gyldne Buddha be-

finner seg er det viktigste templet i Thailand og er verdt et besøk. The Impact Center, hvor selve 

Conventionen foregår, er Asias største konferansesenter.  Da konferansesenteret ligger et stykke fra 

hotellene, anbefaler vi at du sjekker inn på et av ”rotaryhotellene”, slik at du alltid er sikret gratis 

skyss frem og tilbake. 

 

Vi anbefaler at du registrerer deg som deltager før 1.12.2011, da prisen etter dette går opp. 

Det er muligheter for rabatter hos flere flyselskaper.  Besøk www.rotary.org/convention for mer in-

formasjon og rabattkoder. Spørsmål kan også rettes til info@rotaryconvention2012.com 

 

 

Jan Eddie Tinlund 

Drøbak Rotaryklubb 
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Korrigert frammøtestatistikk for august og september 

 

I månedsbrev nr. 4 ble det tatt inn en oversikt om frammøte i klubbene 

for august og september. På grunn av omleggingen på medlemsnettet 

har det vært en del plunder med registreringen i de første månedene av 

dette rotaryåret.  

Distriktssekretæren (som statistikkfører) er derfor blitt bedt om å kor-

rigere statistikken for noen av klubbene etter at disse har fått anled-

ning til å oppdatere sine data (gamle tall er satt i parentes der hvor det 

er endringer). 

For august skal tallene være slik: 

Rotary klubb Møteprosent Ant. møter 

Oppmøte i 

år (%) 

Endring av 

antall med-

lemmer i aug. 

Kolbotn (RK12876) 54,9 (45,8) 4 (1) 54,9 (48,5) 0 

Mysen (RK12885) 55,4 (53,6) 5 43 (52,1) -2 

Oppegård (RK12892) 60,2 (61,5) 5 60,2 (67,8) 0 

Rygge (RK12899) 65,6 (64,9) 3 65,6 (56,3) 0 

 

For september skal tallene være slik: 

Rotary klubb Møteprosent Ant. møter 

Oppmøte i 

år (%) 

Endring av 

antall med-

lemmer i sept. 

Kolbotn (RK12876) 54,9 (49,2) 4 57,2 (48,5) 1 

Mysen (RK12885) 69,2 (67,5) 4 52,6 (52,1) 0 

 

 

Flateby, 23. oktober 2011, Per Kongsnes 

distriktssekretær 2011 – 2012 

 

 

 

Frammøtestatistikken for oktober måned 2011 
 

Frammøtestatistikken for oktober måned fremgår av tabellen på neste side. Vi gjør for or-
dens skyld oppmerksom på at noen klubber ikke har registrert sitt frammøte i det nye med-
lemsnettet innen fristen.        
 

  



Rotary klubb 

Medlemmer 31.10.   Møteprosent Ant. møter Oppmøte i 

år (%) 

Endring av 

antall medl. Total Kvinner     

Askim 61 0 73,7 4 67,7 0 

Aurskog-Høland 23 2 0 0 54,5 0 

Borge 40 0 53,1 4 58,2 0 

Drøbak 29 5 71,5 5 61,8 0 

Eidsvoll 58 7 53,8 5 48,1 -1 

Eidsvoll Syd 23 0 66 4 61,9 0 

Enebakk 26 6 60,3 4 54,8 0 

Fredrikstad 59 12 38 4 34,6 0 

Fredrikstad-Glemmen 23 2 46,1 5 50,3 0 

Fredriksten 32 4 50,4 4 40,1 -1 

Gamlebyen/Fredrikstad 40 7 68,1 4 61,8 0 

Gardermoen 21 6 0 0 0 0 

Gjersjøen 27 13 53,6 5 57,4 0 

Halden 57 3 59,6 5 51,2 0 

Hobøl-Spydeberg 34 2 64,8 4 64,9 0 

Hvaler 19 5 60,6 2 64,3 0 

Jeløy 47 14 48 4 50,1 0 

Jessheim 49 7 61,1 4 54,4 0 

Kløfta 49 4 75,5 5 64,4 0 

Kolbotn 51 6 48 4 54,1 -1 

Kråkerøy 44 4 68,9 5 58,1 0 

Langhus 21 1 51 4 59,4 0 

Lørenskog 43 4 58,2 3 54,2 0 

Lørenskog Vest 31 2 71 4 65,4 0 

Lillestrøm 25 4 60 4 53,6 0 

Moss 50 12 64,7 5 58,4 0 

Mysen 44 6 58,7 4 54,2 0 

Nannestad 39 3 59,5 5 50,4 0 

Nesodden 44 13 76,8 5 62,3 0 

Nittedal 44 7 57,7 4 48,7 -2 

Nordby 26 1 51,8 5 52,1 -1 

Onsøy 33 6 46,2 4 60,6 0 

Oppegård 55 9 69,9 4 67,6 0 

Rakkestad 55 14 63,6 5 52,3 0 

Råde 30 2 69,8 5 60,3 1 

Rolvsøy 39 2 54,7 5 55,8 0 

Rygge 30 6 57,3 5 59 0 

Sagdalen 25 1 88,4 4 81,9 0 

Sarpsborg 44 9 60,2 5 55,9 0 

Sørumsand 26 4 51 4 56,4 0 

Skedsmo Nord 37 6 59,1 5 57,5 0 

Skedsmokorset 43 6 55,8 5 45,6 0 

Ski 40 0 76,1 4 75,9 0 

Skjeberg 24 4 75 5 65,3 -2 

Strømmen 32 4 55 5 60,4 0 

Trøgstad 37 3 57,7 4 56,4 0 

Tune 44 2 49,8 5 49,5 0 

Våler Østfold 43 2 65,2 5 61,4 0 

Vestby 20 0 73 4 66 0 

Ørje-Töcksfors 23 1 0 0 52,2 0 

Årnes 47 7 64,7 5 63,7 0 

Ås 54 15 50,5 4 49,8 0 



 

 

 

Jubilanter i desember måned 2011 

Medlemsnavn Fødselsdato Klubb År 

Ringsrød, Leif 03/12/1961 Råde Rotaryklubb 50 

Kristoffersen, Kjell 04/12/1941 Strømmen 70 

Lier, Bjørg 04/12/1941 Fredrikstad 70 

Pedersen, Per Vidar 05/12/1951 Rakkestad 60 

Abrahamsen, Thor 05/12/1951 Kråkerøy 60 

Råheim, Arne 13/12/1941 Nannestad 70 

Ekren, Ola Harald 17/12/1951 Vestby 60 

Rønningen, Kjell 18/12/1951 Lørenskog Vest 60 

Hermansen, Inge 19/12/1951 Rygge 60 

Eikebråten, Anne Kristine 19/12/1961 Ski 50 

Kristoffersen, Morten 19/12/1961 Eidsvoll 50 

Bjørnstad, Arvid 24/12/1941 Askim 70 

Kristiansen, Bernt 26/12/1961 Eidsvoll 50 

Skulberg, Anton 29/12/1921 Hobøl-Spydeberg 90 

Ottersen, Bjørn 29/12/1951 Fredriksten 60 

Clementsen, Per Ivar 30/12/1951 Moss 60 

Rismark, Per Frode 31/12/1951 Skjeberg 60 
 

 

 

 

 

Redaksjonen for månedsbrevet er avsluttet den 14.11. 2011  

 

Kjell Martin Holen 

Redaktør månedsbrevet 

 

 


