
 

 

   Rotary Distrikt 2260 
 

Guvernørens månedsbrev 

Nr 6 - desember 2011 

Guvernør 2011-12: 

Steinar Wøllo 

Kløfta Rotaryklubb 

  

Til distribusjon blant medlemmene  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vær miljøbevisst og 

vurder nødvendigheten av 

å skrive ut dokumentet 

 

Nyttige adresser: 

 

Distriktets nettside: 

www.d2260.rotary.no 

 

Rotary i Norge: 

www.rotary.no 

 

Rotary International: 

www.rotary.org 

 

GSE/Rune Magnussen: 

rm007@online.no 

 

Distriktets webredaktør: 

DICO2260@rotary.no 

 

Redaktør månedsbrev: 

kmhole@online.no 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ved årskiftet 
 

Det er snart omme, det lakkar og lir. 

Året vi starta mot solnedgang glir. 

Snart er det over og sett siste strek, 

i tankane, kanskje, du oppgjerda tek. 

 

No er alt soge, som alltid står fast. 

Ingen kan endre det du hadde som last. 

Kva du enn gjorde av godt eller galt, 

står der for alltid, året har talt! 

 

Alt det du gjorde, av stort eller smått, 

du vonar det meste for nesten var godt. 

Om nokon tok skade på grunn av di ferd, 

vond vilje det ei er at slike ting skjer. 

 

Fortvil difor ikkje, men hald berre fram: 

Eit nytt år, jomfruleg, står alt på din tram. 

No kan du gjere det du ikkje fekk gjort; 

og, om du vil, dåd av edlare sort! 

 

 

                                    Steinar Wøllo  

 

             

 

I januar måned 2012: 

 

Guvernørens klubbesøk: 

 
Ørje-Tøckfors 
Enebakk 

  
 

 

09.01. 

16.01. 

 
 

 

RIs fokusområde: 
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Distrikt 2260 .. 
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GUVERNØRENS JULEBREV 
 

Vårt land har gjennom lang tid hatt slik rivende økonomisk utvikling at vi i dag har en hverdag som i 

stor grad preges av at vi i vår velstand kan si: ja takk begge deler og unngår derfor å måtte ta valg. 

Samfunnet jeg vokste opp i var et klart og tydelig enten eller samfunn som krevde klare valg innenfor 

de fleste av livets områder. De aller fleste av oss vil jo istemme at dette er en positiv utvikling som har 

gjort livet lettere og mer innholdsrikt for oss alle sammen, men det kan likevel være grunn til å tenke 

igjennom disse to modellene. 

 

De små og store valg vi gjør igjennom livet skal være med på gi vårt liv innhold, verdi og mening og 

det er et poeng i seg selv at det er vi selv som skal foreta valget for at vi skal «leve vårt eget liv». Da 

kan en med engang innvende at i tidligere tider ble nok valgene foretatt på grunn av nød og tvang, 

hvilket nok langt på vei er riktig, men det lærte oss at valg er nødvendig og valg er et viktig og riktig 

instrument for flittig bruk i livets gang. Fattig eller rik, ens evne til å styre livet gjennom egne valg er 

en viktig ingrediens for lykken på veien. 

 

Dagens samfunn med den store materialistiske velstand og de uendelige mange tilbud, burde ligge vel 

til rette for at vi skulle kunne bli meget dyktige i å velge.  Men jeg syns ikke at vi har lykkes noe sær-

lig med dette. Når vi snakker om tidsklemma så skyldes det i stor grad at vi ikke vil, eller er i stand til 

å ta de nødvendige valg. Dette gjelder ikke minst for våre barn. Foreldre i dag er så redde for å foreta 

valg at de kjører barna rundt til flere aktiviteter daglig i et oppjaget tempo med massevis av inntrykk 

som skaper stressymptomer alt i ung alder. Det er helt normalt å ønske et liv rikt på opplevelser og 

innhold, men hvilke opplevelser og hvilket innhold og om vi opplever det meningsfyllt, bestemmer vi 

selv gjennom våre valg. 

 

Desember har i Rotary-sammenheng familien som tema. Og julen har en stor en sentral plass i denne 

måneden, og når jeg har skrevet så mye om valg så er det i håp om at alle foretar godt gjennomtenkte 

og velfunderte valg for det som skal skje i disse mørkeste dagene av året. Da kan det kanskje være på 

sin plass å minne om at det vi sannsynligvis behøver aller mest i våre dager 

er å roe ned, koble av og simpelthen bruke tiden til å være sammen og gjøre 

hyggelige, enkle ting sammen. 

 

Jeg benytter anledningen til å ønske alle en fredfylt 

og glad julefeiring! 

 

                                                                        Steinar Wøllo 

 

 

 

 Det er ikke tvil om at når julen nærmer seg så blir en nokså nostalgisk og det dukker opp minner om 

ens barndoms ju. Og om en ikke akkurat lengter tilbake til sin barndomstid, griper en seg i å lengte 

etter den stemningen som juleforberedelsene og julefeiringen skapte dengang.  Etter hvert som årene 

går på og de går fortere og fortere, må jeg konstatere at overgangen til et nytt år blir vurdert med 

større alvor og høytidelighet enn en gjorde før, derfor skrev jeg trøsteverset som står på neste side. 

 

 

 



 

 

 

Jul i grenda 

av Steinar Wøllo 

 

 

 

 

Det ringer til høgtid i dalen, 

helg til store og små. 

Høgtid i fjøs og i stallen, 

alle no kvile skal få. 

 

For her har vore ansamt må vite 

med gjeremål av mange slag. 

Og ein fekk ikkje være redd for å slite 

for å stå ferdig på den signande dag. 

 

Tidleg måtte grisen under kniven 

for å sikre skikkeleg julemat. 

Han vart både skoren og riven. 

Flesk for folket så feitt på alle fat. 

 

Over grenda ligg ein eim så tung og god 

etter baking i mange dagar 

Det brusar ekstra i hjarte og blod. 

For ein kost for slunkne magar 

 

Eldhuset har mannfolka okkupert, 

alvorsame på skråa dei tygg, 

nyttar alle knep dei har lært 

for å få til eit gasta brygg. 

 

Så er det vask i kvar ei krå 

med grønnsåpe og skrubb. 

Ingen krok no gløymast må. 

Det skal skine av rubb og stubb. 

 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

Nok for til alle dyr 

vært lagt på sine plassar 

Beste høy til hest og kyr, 

ekstra omsorg for alle som vi passar. 

 

Så står vi der i vår beste stas 

og høyrer klokka ringe. 

Gløymt er strid og gløymt er mas, 

berre høgtid fyller vår bringe. 

 

Den ansamme tida er omme 

og snøen dalar  ned. 

Alle er budd på det som skal komme, 

 fylt av ein heilag fred! 

 



 

 

 

SAMFUNNSKOMITÉ / DVD-PROSJEKTET 
Eidsvoll Syd Rotary 

 
 

 

I den søndre del av Eidsvoll var det på 1980- og ’90 tallet og ut i 2000 kabel-TV med lokale  

innslag fra ”TV Eidsvoll”. En gruppe idealister drev på dugnadsnivå en TV-kanal med programmer 

fra lokalmiljøet. Alle sendinger ble lagret på VHS-kassetter. Det ble ca 1.500 stk. Med tre timer per 

kassett ble dette ca 4.500 timer. Der ligger det lagret veldig mye kultur, historie og nyheter. Samti-

dig er mange av personene som ble intervjuet, for lengst historie. 

 

Da ”TV Eidsvoll” opphørte, ble videoarkivet solgt til Eidsvoll kommune. Det ble opprettet en  

juridisk avtale som er ansvarsdelt mellom de opprinnelige rettighetshavere og kommunen. Eidsvoll 

Syd Rotary har en kontrakt med disse to. Vi har fri adgang til arkivet og tillatelse til å kopiere og 

lage DVD for salg. Faktisk så mye vi vil, kan og klarer.  

 

Overskuddet av salget går til gode formål innen kommunen, fortrinnsvis ungdomsarbeid.Vi har i 

dag to prosjekter: Et årlig som kalles ”Skolemiljøprisen”, og et langsiktig som går ut på å kjøpe en 

del antikke møbler til Eidsvollsbygningen foran jubileumsåpning i 2014.  

 

Skolemiljøprisen er en pris som deles ut én gang i året til en ungdom ved Råholt ungdomsskole. 

Skolen har ca 420 elever. Ungdommen velges ut etter en omfattende prosess med forslag fra 

elevene og lærerne. Det går ikke bare på beste karakter, men mange andre ting som holdninger og 

oppførsel til medmennesker rundt seg. Skolemiljøprisen har likhetstegn med fire-spørsmålsprøven 

vår. Prisen er på kr 10 000 og diplom. Pengene skal benyttes til personlig utvikling. Noen har be-

nyttet prisen til språkkurs, og andre til musikkinstrumenter. 

 

 

Skolemiljøprisen er en meget populær pris. 

Det hevdes blant elevene at det å få tildelt  

prisen settes høyere enn kontantbeløpet. Les 

hva Eidsvoll/Ullensaker Blad skrev etter utde-

lingen i 2010: 

 

http://mobil.eub.no/nyheter/article5429778.ece 

 

 

 

 

 

Se også neste artikkel hvis du er interessert i å skaffe deg en DVD fra Eidsvoll Syd Rotary. 

 

 
 

 

 

 

http://mobil.eub.no/nyheter/article5429778.ece


 

 

DVD NR 5 FRA TV EIDSVOLL I SALG NÅ 
 

I forrige artikkel ble det fortalt om minner fra TV Eidsvoll på tidlig 90-tallet. Nedenfor kan du se noen 

glimt fra årets DVD (klikk på bildet). For kr. 150,- kan du sikre deg 1 1/2 time med historisk lokal-

stoff. Bestill ved å sende epost til Eidsvoll Syd Rotary (se adresse / telefonnummer i feltet nedenfor).  

Oppgi navn, adresse og mobilnr sammen med antall som bestilles.  

 

 
 

 

 

 

 

HUSK Å OPPDATERE KLUBBENS VERV I REGISTERET INNEN 31.12. 
  

Hvert år utarbeider RI en matrikkel som inneholder informasjon om Rotary-

klubbene samt opplysninger om President og Sekretær. Opplysningene hen-

tes fra RIs register den 31. desember. For at opplysningene skal bli riktig må 

klubb-ene legge inn innehavere av neste års verv før denne datoen. 

 

Klubber som har sluttet seg til NOMDA behøver bare å oppdatere vervene i 

Rotary Medlemsnett. Klubber som ikke har sluttet seg til NOMDA må i til-

legg oppdatere RI’s Member Access med de nye vervene. Dette betyr at 

klubbene må gjøre dobbelt  arbeid. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Terje Lauten 

Webmaster NORFO 

 

 

 

 

 

http://app.talkfusion.com/fusion2/view.asp?MTUwMzAzNQ==_4308156


 

 

ROALD AMUNDSENS MINNE 
Borge Rotaryklubb 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

I disse dager er det 100 år siden Roald Amundsens nådde  

sydpolen. Borge Rotaryklubb har vært med på å opprette og 

drifte ”Roald Amundsens Minne”som ligger på hans fødested 

Tomta, på Vesten i Borge. Et eksempel på prisverdig lokal-

engasjement til nytte og glede for mange. 

  

 

Roald Amundsens fødested, Tomta, på Vesten i Borge, er en del av et kulturlandskap med flere 

gårder etablert av Amundsens forfedre på 1800-tallet. De drev redervirksomhet og søkte hit fra 

Hvaler for å finne gode forhold for vinteropplag og vedlikehold av seilskutene. Roald Amundsen 

selv ble født her i 1872, men det varte ikke lenge før familien flyttet til Oslo eller Christiania som 

det het den gang. Amundsen-slekten fortsatte i midler tid å drive sin redervirksomhet herfra, og 

stedet ble derfor viktig for hans videre liv. Det var her han hadde sine røtter, sin slekt, sine ferier og 

mye av sin erfaringsbakgrunn fra. Slik sett har Tomta og miljøet rundt Vesten vært med på å prege 

den unge Amundsen og hans videre liv og bragder. 

 

Borge Rotaryklubb har fra januar 1997 hatt sine møter på Roald Amundsens Minne (RAM). Klub-

ben var sammen med Kulturavdelingen i Fredrikstad Kommune en svært aktiv deltager i forbindel-

se med byggingen av den ”nye låven” på Roald Amundsens fødested. I tillegg til å bidra økono-

misk, var det medlemmer i klubben som var prosjektansvarlig og som sto for byggeledelsen. 

 

Klubben skaffet seg dermed et meget representativt møtelokale, og har bidratt til å gjøre Amund-

sens fødested mer tilgjengelig for publikum. I 2004 sørget også klubben for å opparbeide en ny og 

større P-plass på stedet. 

 

Som et av sine faste lokale prosjekter har Borge RK dugnad på tomta to ganger i året. I prosjektet 

inngår også noe vedlikehold av den delen av Glommastien som går over eiendommen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

JUBILANTER I JANUAR MÅNED 2012 

 

Medlemsnavn Fødselsdato Klubb År 

Holm, Bjørn 01/01/1937 Fredriksten 75 

Løken, Hans-Olav 02/01/1962 Askim 50 

Olsen, Egil 03/01/1952 Sørumsand 60 

Norderval, Yngve 04/01/1932 Ås 80 

Smedsvig, Einar 08/01/1942 Råde Rotaryklubb 70 

Arnesen, Knut M. 09/01/1942 Kløfta 70 

Gundersen, Arne 13/01/1932 Lørenskog 80 

Strålberg, Sverre L. 14/01/1942 Nesodden 70 

Kviserud, Magne 14/01/1937 Mysen 75 

Hauglid, Anton 17/01/1942 Rolvsøy 70 

Faller, Torbjørn 18/01/1962 Skedsmokorset 50 

Edvardsen, Finn E. 19/01/1937 Oppegård 75 

Jacobsen, Knut Jørgen 20/01/1942 Askim 70 

Raspotnig, Hans-Peter 23/01/1942 Jeløy 70 

Jørgensen, Kåre Sten 23/01/1937 Skjeberg 75 

Andersen, Karl Ivar 23/01/1942 Tune 70 

Olsen, Bjørnar M. 27/01/1942 Askim 70 

Langdalen, Ingrid 27/01/1932 Ås 80 

Wremer, Eivind 28/01/1942 Langhus 70 

Holm, Trond 31/01/1937 Halden 75 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

Frammøtestatistikken for november måned 2011 
       

Rotary klubb 

Medlemmer 30. nov.  Møte- Ant. møter Oppmøte i 

år (%) 

Endring 

av antall  Total Kvinner Prosent   

Askim 60 0 68,4 5 69 0 

Aurskog-Høland 23 2 0 0 54,5 0 

Borge 40 0 67 5 60,6 0 

Drøbak 29 5 66,6 4 62,8 0 

Eidsvoll 58 7 63,9 4 51,8 0 

Eidsvoll Syd 22 0 78,2 5 66,5 0 

Enebakk 26 6 67 4 57,2 0 

Fredrikstad 60 13 33,8 5 34,4 2 

Fredrikstad-Glemmen 22 3 35,9 4 47,1 -1 

Fredriksten 30 4 48,1 5 41,9 -1 

Gamlebyen/Fredrikstad 39 6 71,7 5 64,4 -1 

Gardermoen 22 6 57,7 4 43,5 2 

Gjersjøen 27 13 55 4 56,3 0 

Halden 55 3 68,4 4 55,4 0 

Hobøl-Spydeberg 34 2 78,7 5 68,6 0 

Hvaler 19 5 70,4 3 66,7 0 

Jeløy 47 14 51,9 5 51,5 0 

Jessheim 48 6 62,5 5 57,3 0 

Kløfta 49 4 65,8 4 64,7 0 

Kolbotn 50 6 58,4 4 55,2 -1 

Kråkerøy 43 4 65,2 4 59,7 -1 

Langhus 18 1 72,4 4 65,1 -2 

Lillestrøm 43 4 62,8 5 56,3 0 

Lørenskog 31 2 59,7 4 64,1 0 

Lørenskog Vest 26 4 56,7 4 54,5 1 

Moss 50 12 62,4 4 59,4 0 

Mysen 43 6 64 5 56,6 -1 

Nannestad 39 3 58,4 4 52 0 

Nesodden 44 13 58,5 4 61,3 0 

Nittedal 43 7 58,4 4 55 0 

Nordby 26 1 0 0 52,1 0 

Onsøy 33 6 53,9 5 58,7 0 

Oppegård 60 10 71,1 5 68,6 5 

Rakkestad 55 14 61,4 4 54,2 0 

Rolvsøy 28 2 79,6 4 65,4 -1 

Rygge 39 2 59,8 4 56,8 0 

Råde 29 6 64 1 59,3 -1 

Sagdalen 25 1 86,4 4 82,7 0 

Sarpsborg 44 9 60,2 4 56,9 0 

Skedsmo Nord 24 4 63,3 5 61,5 0 

Skedsmokorset 35 5 65,6 4 59,2 -2 

Ski 43 6 44,8 4 45,4 0 

Skjeberg 40 0 88,2 5 79,7 0 

Strømmen 24 4 74 3 66,6 0 

Sørumsand 32 4 60,9 4 60,5 0 

Trøgstad 37 3 49,3 4 54,6 0 



Tune 45 2 47,5 4 50 2 

Våler Østfold 44 2 68 4 61,7 1 

Vestby 22 0 73,9 5 68,3 2 

Ørje-Töcksfors 23 1 0 0 52,2 0 

Årnes 47 7 70,8 4 65,3 0 

Ås 52 14 52,8 4 51,7 0 

 

      PS: Den kresne leser vil sikkert oppdage at det fremdeles finnes småfeil i noen av tallene.  

      Det jobbes med å rette på det – men inntil videre er dette hva vi får ut av dagens system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaksjonen for månedsbrevet er avsluttet den 14.12. 2011 

Kjell Martin Holen 

Redaktør 

 

God jul og godt nyttår! 

 

 

 


