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Her ser dere utsikten fra mine vinduer akkurat i dag. Strålende sol, moden åker og 

skurtreskeren klar til innhøstingen. En spennende og aktiv periode står foran oss. 

 

Kjære Rotaryvenner i distrikt 2260! 

I skrivende stund har jeg hatt mine 3 første klubbesøk. De har vært både hyggelige, lærerike 

og interessante. Jeg får mange innspill og god innsikt i hva klubbene gjør. Jeg lover å være en 

aktiv lytter i klubbesøkene framover. Jeg liker å kommunisere med dere alle, enten på 

telefon, via epost eller når vi møtes.  

I løpet av august har guvernørgruppa i Årnes RK og jeg stått på for planleggingen av 

distriktskonferansen den 21. og 22.september. Vi vil gjerne gi dere en variert og levende 

konferanse med innslag både fra unge og eldre Rotarianere og venner av Rotary om 

demokratiers utvikling! Dersom du av en eller annen grunn ikke har fått invitasjonen kan du 

gå inn på distriktets hjemmeside og finne både program, diverse omtale og 

påmeldingsinformasjon: http://d2260.rotary.no/?pageid=114&newsitemid=231  

 

Hjertelig velkommen til høstens store Rotarysamling! 

*** 

Klubbenes tillitsvalgte har en del oppgaver å utføre. Mange av disse oppgavene ser det 

enkelte medlem lite til. Vi betaler vår kontingent når kasserer gir oss beskjed om det, og vi 

regner med at medlemsregisteret er oppdatert, at alle innbetalinger blir gjort til rett tid og at 

det vi trenger av informasjon tilflyter oss. Men vi har som enkeltmedlemmer en plikt til å 

informere klubbens ledere om endringer i adresse, epostadresse, telefonnummer med mer. 

http://d2260.rotary.no/?pageid=114&newsitemid=231


Informasjon fra distriktets sekretær 

Nå er Rotary-året i gang for alvor og jeg har allerede fått en del henvendelser fra 

klubbsekretærene. Noen få klubber har ikke registrert klubbsekretær. Jeg har sendt mail til 

presidentene i disse klubbene for å få rettet opp dette. 

Klubbene er godt i gang med innrapportering av fremmøte. Husk at det er mulig å justere fremmøte 

kun 2 uker tilbake i tid. Derfor anbefales det at sekretæren rapporterer fortløpende - gjerne hver uke 

- slik at klubbens fremmøtestatistikk er ajourført til enhver tid. Ved å bruke tidligere eller 

påtroppende sekretær som vikar for sekretær i klubben, er det alltid mulig å få lagt inn data 

fortløpende. Det er fint å ha en vikar til sekretæren som kan tre inn dersom sekretæren er forhindret. 

NB! Viktig! 

MEDLEMSDATA - REGISTRERING 

Vi har fått kjennskap til at det er en datafeil som skaper problemer for ajourholdet av 

medlemsregisteret. Dersom det ikke er helt nødvendig, anbefales det at man IKKE endrer 

opplysninger om medlemmer. Det man i beste fall kan oppleve da, er at medlemmets registrerte 

opptaksdato slettes. I andre distrikter – ikke i vårt – har man opplevd bortfall av store deler av klubb-

informasjonen. Dataansvarlige jobber for å rette opp feilen, men per dags dato er problemet ikke 

løst. Jeg kommer med mer informasjon når det er mer nytt å fortelle.  

Ha en fin sensommer! 

DS Guri Sveen Engehagen 

*** 

Fra tid til annen er det noen som spør meg om hvem som er i distriktets ledergruppe? Ledergruppa 

består alltid av DG, DGE, DGN og IPDG. I år er dette altså undertegnede som DG, Jan Sverre Hanssen, 

Råde RK som DGE, Jon Ola Brevig, Fredriksten RK som DGN og Jan Eddie Tinlund, Drøbak RK som 

IPDG. Jeg har gleden av å samarbeide med tre staute karer. De er som regel lette å få tak i og svarer 

meg, og sikkert også dere, raskt på alle henvendelser. Du så oss på bilder i juli-brevet, men her er vi 

igjen. 

 

Jeg vet ikke helt 

hvorfor Jon Ola var 

forsvunnet da vi tok de 

offisielle bildene etter 

middag på guvernør-

skiftet, men borte var 

han. Jeg tror det 

skyldes lang vei hjem. 

 

 IPDG    DG       DGE   DGN 



Her er fremmøtestatistikk for juli 2013 

Juli 2013 

    
 

Rotary klubb 

Møteprosent 

Ant. 

møter 

Oppmøte 

i år (%)  

Total 

  

  

Askim 61 48,4 2 48,4 
 

Aurskog-Høland 18 80,8 2 80,8 
 

Borge 43 56,1 1 56,1 
 

Drøbak 27 0 0 0 
 

Eidsvoll 49 40 1 40 
 

Eidsvoll Syd 22 31,2 5 31,2 
 

Enebakk 26 48,5 5 48,5 
 

Fredrikstad 51 0 0 0 
 

Fredrikstad-Glemmen 20 0 0 0 
 

Fredriksten 31 19,3 3 19,3 
 

Gamlebyen/Fredrikstad 34 8,7 1 8,7 
 

Gardermoen 23 0 0 0 
 

Gjersjøen 32 0 0 0 
 

Halden 54 31,7 5 31,7 
 

Hobøl-Spydeberg 29 52,6 3 52,6 
 

Hvaler 20 76,9 2 76,9 
 

Jeløy 40 0 0 0 
 

Jessheim 33 0 0 0 
 

Kløfta 44 0 0 0 
 

Kolbotn 51 0 0 0 
 

Kråkerøy 44 0 0 0 
 

Lillestrøm 45 25,2 3 25,2 
 

Lørenskog 30 0 0 0 
 

Lørenskog Vest 27 0 0 0 
 

Moss 44 0 0 0 
 

Mysen 44 34,1 1 34,1 
 

Nannestad 31 54,8 3 54,8 
 

Nesodden 39 0 0 0 
 

Nittedal 41 36,3 4 36,3 
 

Nordby 24 0 0 0 
 

Onsøy 32 0 0 0 
 

Oppegård 58 0 0 0 
 

Rakkestad 59 46,6 1 46,6 
 

Rolvsøy 28 0 0 0 
 

Rygge 39 0 0 0 
 

Råde 29 27,4 5 27,4 
 

Sagdalen 27 48,8 4 48,8 
 

Sarpsborg 42 0 0 0 
 

Skedsmo Nord 23 0 0 0 
 

Skedsmokorset 32 37 1 37 
 

Ski og Langhus 50 0 0 0 
 

Skjeberg 41 51,4 1 51,4 
 

Strømmen 26 95,5 1 95,5 
 

Sørumsand 28 0 0 0 
 

Trøgstad 36 55,9 1 55,9 
 



 

Mange klubber har hatt samtale- og hyggemøter i løpet sommeren. Det har gitt 

medlemmene mulighet til å være aktive også i sommervarmen. Dersom din klubb ikke har 

sommermøter, kan du gjerne gå på besøk i en annen klubb. Det er faktisk veldig hyggelig å 

besøke en annen klubb! 

*** 

SMÅNYTT 

Det er hyggelig mange klubber som har meldt på representanter til seminaret Engage Rotary 

– medlemsseminar. Seminaret er den 28.august på Kløfta og den 4.september i Rakkestad. 

Det er fortsatt ledige plasser. Du melder deg på hos opplæringsleder Lena Mjerskaug, 

Enebakk RK: lmjerskaug@mil.no  

I møte for alle distriktets ledere den 15.august kom det opp mange gode ideer og forslag til 

arbeidsmåter for å nå distriktets mål dette året. I samarbeid med leder for 

kommunikasjonskomitéen, Jan Arild Gundersen, Sagdalen RK, skal det utarbeides en idébank 

hvor alle klubber kan hente tips og inspirasjon. I den samme idébanken vil jeg legge inn gode 

råd og tips som jeg får med meg fra klubbesøkene. Vi skal gi dere beskjed når «banken» er 

lagt ut på hjemmesida medio september. 

På guvernørskiftet overrakte Rolf Nesteng, Tune RK, meg en innrammet plakat om hva et 

medlemskap i Rotary innebærer. Tusen takk til dere i Tune for gaven! Jeg har satt den på 

skrivebordet mitt. 

*** 

Det er alltid spennende å gå inn i medlemsnett for å ta ut fødselsdager i den kommende 

måneden. Denne gangen gikk jeg også inn på 40 – åringer. Det er heldigvis noen av dem 

også. Riktignok finner jeg ingen som fyller 40 år i september, men det kan jo ha kommet til 

noen som ikke er blitt registeret enda. Det er flere klubber i distriktet som melder om opptak 

av nye medlemmer. Statistikken kan lure en på flere måter; i august var det en som fylte 80 

år uten å bli gratulert med dagen.  

Unnskyld Bjørn Walter Evensen i Tune RK. Jeg er lei meg for at ditt 

navn uteble og sender deg hermed de beste ønsker for året som 

kommer! Jeg håper du hadde en flott 80-årsdag! 

Tune 37 59,3 1 59,3 
 

Vestby 43 71,4 1 71,4 
 

Våler Østfold 25 0 0 0 
 

Ørje-Töcksfors 23 0 0 0 
 

Årnes 49 0 0 0 
 

Ås 53 57,7 1 57,7 
 

      

 

1857 
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Birkeland, Arne Gunnar 10/09/1963 Tune Rotaryklubb 50 

Karlsen, John Arne 24/09/1963 Eidsvoll 50 

Wethal, Øivind 17/09/1963 Strømmen 50 

Myhrer, Jørgen 23/09/1963 Råde Rotaryklubb 50 

Stokker, Terje 12/09/1953 Oppegård 60 

Evensen, Jan 23/09/1953 Trøgstad 60 

Hansson, Bjørn Henry 12/09/1953 Tune Rotaryklubb 60 

Molvig, Dag 15/09/1943 Nordby 70 

Resberg, Lars 16/09/1938 Tune Rotaryklubb 75 

Finstad, Lars 27/09/1938 Jessheim 75 

Rygh, Per Henry 24/09/1938 Fredriksten 75 

Vastveit, Kåre 27/09/1933 Skjeberg 80 

Finbråten, Øivind 04/09/1933 Eidsvoll 80 

Stefferud, Alf 27/09/1933 Sagdalen 80 

Lausund, Karl Magnar 15/09/1923 Mysen 90 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg må innrømme at ukene går fort. Jeg tror alltid at jeg skal rekke mer enn jeg får gjort, og 

jammen er det godt at døgnet har 24 timer. Vi er medlemmer av en flott og aktiv 

organisasjon. Jeg trives godt i Rotary, og det beste er faktisk å være aktiv og lære noe nytt 

hver dag. Årets tema passer godt for meg; 

Rotaryhilsen fra DG Elsa Nysveen 

Distriktets jubilanter i september gratuleres! 

Guvernørens planlagte klubbesøk i september 

Uke 36  

Gjersjøen 2.september, Borge 3. september, Gardermoen 5.september. 

Uke 38 

Halden 16.september, Rakkestad 17.september, Ski og Langhus 19.september 

Uke 39 

Hvaler 24.september, Hobøl-Spydeberg 25.september,  

Uke 40 

Moss 30.september 


