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Kjære Rotaryvenner! 
 
Våren har festet grep. Det er varmt i solveggen om dagen, men kaldt om natten. Vi har 
flyttet fram viserne på klokka og holder oss våkne lenger om kvelden.  Og vi samles til 
årsmøter i lag og foreninger. Dynene henges ut til lufting og vi gleder oss over lyset. På 
skolen synges det vårsanger og elevene samler mark og småkryp. Vi er rett og slett opptatt 
av alt liv rundt oss og nyter norsk vår! Snart ser vi museører på bjørka og den nye vimpelen 
henges opp.  
 
Og så kommer 17.mai. I år enda litt mer staslig enn tidligere på grunn av grunnlovsjubileet. 
På distriktskonferansen i høst hadde vi besøk av både «riksløven og yngste representant 
Thomas Konow». De framstilte en moderne utgave av både riksløven og Konow. Og vi fikk en 
glimrende presentasjon om Norges demokratiske utvikling av Erik Jondell. Takk til dem for at 
de gav oss en flott historietime. Jeg sender en hilsen til Erik og ønsker han fortsatt en flott 
jubileumsfeiring.  
 
Om noen dager er det påske. Påsketradisjonene varierer. Noen må til snøen, andre til sjøen. 
Noen vil plante og så, mens andre leser krim. De fleste finner tid til å være sammen med 
familie og venner. Og mange av oss går også på rotarymøte i den stille uke. DG reiser til 
intercitymøte i København. Vi gleder oss til å møte våre danske rotaryvenner. Og København 
er «deilig» også om våren. 
 
Skulle du få lyst på litt lesestoff uten mord og kriminalgåter kan du kanskje lese i den nye 
lovboka, MOP’en. Den er ikke blodig, men nokså fersk. Du kan låne den av din innkommende 
president eller lese den på rotary.org. Nå foreligger den også på svensk. Dersom du lurer på 
hva som er endret kan du ta med PDG Ole-Ludvik Kleven. Han finner svarene. Og gjelder det 
tolkinger av paragrafene, hjelper han deg meg det også. Det er slik i Rotary – vi behøver ikke 
kunne alt selv, for vi befinner oss i et fantastisk nettverk med mye kunnskap.  
 
Nå er jeg ferdig med de terminfestede klubbesøkene. Men jeg har enda noen hyggelige 
avtaler med klubber, være seg jubileum eller andre besøk. Det er fremdeles en glede å 
besøke klubbmøtene.  
 
Sender hermed en hilsen til årets presidenter med oppfordring om å evaluere sine KPM’er. 
Rotaryhjulet ruller hastig fram mot slutten av vårt år, men dere har fremdeles mulighet til å 
gjennomføre tiltak som står ugjort. 
 
Ønsker dere gode klubbmøter utover våren! 
       

*** 



Nytt og godt 
 
Årets RYLA-seminar er godt gjennomført. Evalueringen fra deltakerne var svært positiv. Jeg 
hadde gleden av å være innom i noen timer i tre dager. For en flott og velreflektert 
ungdomsgruppe. Og bare blide ledere som gledet seg sammen med de unge. Det er mange 
bilder på distriktets hjemmeside. Men jeg velger også å ta med et par glimt. 
  

 
 
 
 
 

Både de unge og lederne ble utfordret til å lage underholdning. De unge hadde en glimrende 
forestilling, ble det meg fortalt. En av lederne, AG Per Oscar, fremførte sin limerick som 
bidrag fra lederne.  

 
 

Tilbakemelding fra Staben på RYLA 2014 – 8.3.2014 

 
Fra distrikt to-to-seks-null 

stilte årets RYLA-kull. 

En kjempeflott gjeng - 

noen delte rom og seng 

helt uten protester og tull. 

 

Det startet med trommer og sang, 

så lederskap, gang på gang. 

Dere lyttet og lurte, 

diskuterte og spurte, 

selv om arbeidsdagen var lang. 

 

Og Johnny ble kursets stjerne, 

han prediket om todelt hjerne. 

Han snakket så flust 

på inn- og utpust, 

litt svett og uryddig i klærne. 

      

*** 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dere også i grupper gikk 

og ulike oppgaver fikk, 

om lederskap 

og om mord og drap, 

samt no’n ord om moral og etikk. 

 

Hvor Carl den tolvte ble skutt, 

har vært årsak til mang en disputt, 

men den tid er forbi, 

og trygt kan vi si 

at rettferdighet seiret til slutt. 

 

En hilsen fra oss som står her, 

for svært imponerte vi er. 

Dere var engasjerte 

og oss imponerte, 

så vi takker til hver især.
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Rotary klubb 

Medlemmer 

måned 2013 Møteprosent Ant. møter Oppmøte i 

år (%) 

  

Total 

  

  

Askim 60 72 4 65,1   

Aurskog-Høland 19 91,4 4 86,1   

Borge 43 71,4 4 62,2   

Drøbak 27 60,4 4 54,5   

Eidsvoll 48 64 3 54,7   

Eidsvoll Syd 22 67,8 4 60,1   

Enebakk 26 63,4 4 66,8   

Fredrikstad 50 64 3 55,8   

Fredrikstad-Glemmen 20 43,1 4 43,3   

Fredriksten 30 63,3 3 54,1   

Gamlebyen/Fredrikstad 34 67,5 4 65,8   

Gardermoen 23 51,7 3 54   

Gjersjøen 32 63,9 5 60,8   

Halden 53 68,1 4 57,4   

Hobøl-Spydeberg 29 63,3 4 66,3   

Hvaler 20 70,3 4 67,9   

Jeløy 39 60,1 4 59,9   

Jessheim 45 56,1 4 55,3   

Kløfta 44 77,4 4 76,9   

Kolbotn 51 62,9 4 58,2   

Kråkerøy 44 71,1 4 61,1   

Lillestrøm 43 56,1 4 51,1   

Lørenskog 30 63,7 2 60,2   

Lørenskog Vest 27 58,4 4 58,4   

Moss 30 57,4 5 55,3   

Mysen 42 59,9 4 55,9   

Nannestad 31 72,8 4 72,8   

Nesodden 39 62,4 5 60,7   

Nittedal 41 57,8 3 59,6   

Nordby 23 60,9 3 58,4   

Onsøy 32 0 0 64,6   

Oppegård 59 67,7 3 66,4   

Rakkestad 59 47,8 4 52,8   

Rolvsøy 25 79,5 5 74,8   

Rygge 39 49,8 4 50,1   

Råde 28 66,2 2 49,9   

Sagdalen 27 78,5 4 71,4   

Sarpsborg 42 62,5 2 49,7   

Skedsmo Nord 24 56,9 3 59,7   

Skedsmokorset 32 62,4 3 55,8   

Ski og Langhus 38 0 0 48,3   

Skjeberg 41 68,3 4 71,9   

Strømmen 26 71,7 4 70,3   

Sørumsand 28 60,2 4 58,5   

Trøgstad 36 64,3 4 60,5   

Tune 37 77 4 74,6   

Vestby 43 55,8 5 60,8   

Våler Østfold 25 47 4 57,7   

Ørje-Töcksfors 23 57,1 5 56,7   

Årnes 48 68,4 4 64,8   

Ås 52 56,1 4 54,7   

   



Jeg gjentar fra tidligere brev; Grunnen til at noen klubber står oppført med færre møter enn 4, 
skyldes muligens at møtene ikke var innrapportert når statistikken ble tatt ut fra 
medlemsnettet. Frammøte skal rapporteres fortløpende. 
       

*** 
 

Distriktets jubilanter i mai gratuleres! 
 

Medlemsnavn Fødselsdato Klubb År 

Kasbohm, Kjell 04/05/1944 Nordby 70 

Larsen, Elisabeth Bødtker 04/05/1944 Lørenskog Vest 70 

Strand, Bjørn 08/05/1944 Skjeberg 70 

Myklebust, Asbjørn Svein 08/05/1934 Lørenskog Vest 80 

Eigeland, Gunnar 10/05/1934 Nittedal 80 

Andersen, Jørgen 12/05/1939 Nesodden Rotaryklubb 75 

Navestad, Kristian 17/05/1944 Våler Østfold 70 

Sviland, Maria 18/05/1974 Drøbak 40 

Hansen, Øivind 19/05/1954 Rakkestad Rotary 60 

Huglen, Einar 21/05/1944 Rakkestad Rotary 70 

Pedersen, Geir Atle 22/05/1974 Våler Østfold 40 

Tveten, Jan-Erik 22/05/1944 Rakkestad Rotary 70 

Hansen, Svein-Ivar 23/05/1944 Borge 70 

Anfinnsen, Per 24/05/1934 Askim Rotary 80 

Aamodt Karlsen, Knut 25/05/1939 Kråkerøy 75 

Bråten, Øivind 26/05/1964 Nittedal 50 

 

      *** 

PETS og Distrikts treningssamling (DTA) 2014 ble arrangert og 
gjennomført i Råde 14. og 15. mars. 
Hensikten med samlingene er å forberede presidenter og andre nøkkelpersoner i klubbene på de oppgavene de 
har foran seg i kommende Rotaryår. 49 innkommende presidenter (2 stk hadde gyldig forfall) gjennomgikk denne 
obligatoriske opplæringen før de nå skal tiltre som presidenter 1.7.2014. De ble presentert for RI-president Gary 
Huangs målsettinger og hans tema «Light up Rotary». De ble også presentert for Distrikt 2260s strategi for 
kommende år og mine mål i dette året. «End Polio Now» kommer høyt på prioriteringslisten. Likeledes 
rekruttering. Målsettingen er å gjøre Rotary synlig i lokalsamfunnet, «Light up Rotary», fortelle andre hva vi gjør og 
hva vi står for og på den måten gjøre Rotary attraktiv. Det kan være en flott kombinasjon og fortelle om polio og 
hva Rotary har utrettet på dette området. 
Jeg håper at alle har begynt å utarbeide noen tanker om hva som kan gjøres i forbindelse med å arrangere en 
Rotarydag i året som kommer. Mange klubber har allerede en tradisjon for slike arrangementer, for andre kan det 
by på en utfordring som kan være positiv for arbeidet i klubben. 
En viktig del av arbeidet på fredag var gjennomgangen av KPM (klubbens planer og mål). Denne ble også 
gjennomgått i gruppearbeid sammen med AG. KPM er et styringsverktøy som kan være til stor nytte for klubben 
og for distriktet. Jeg håper arbeidet med denne fortsetter og at den blir godt forankret i klubben. Det er viktig at 
målene som blir satt er realistiske og hele klubben arbeider for å nå dem. KPM finner dere på distriktets 
hjemmeside under Innkommende Guvernørs side. Den kan fylles ut elektronisk og skal sendes til DGE. Fristen for 
innsending av KPM er 1.5.2014. 
Presidentens engasjement er viktig. Presidenten setter preg på klubben i sitt år. Det er i bunn og grunn 
presidentens ansvar at ting skjer. I Manual of Procedure finnes en definisjon på en effektiv klubb: Effektive 
Rotaryklubber opprettholder eller øker sin medlemsbase. De gjennomfører vellykkede hjelpeprosjekter i sine egne 
samfunn og i lokalsamfunn i andre land. De støtter Rotary Foundation, både økonomisk og gjennom deltakelse i 
RF-programmer. Og de utvikler ledere som er i stand til å tjene i Rotary utover klubbnivå. 



For at en Rotaryklubb skal klare å oppnå dette er klubben avhengig av et tett og godt samarbeid mellom president, 
styre og de forskjellige komiteledere. Det er viktig at presidenten er dette bevisst når han/hun setter opp sine 
komiteer.  
Klubbsekretærer og klubbkasserere er nøkkelpersoner når det gjelder en klubbs drift. På 
distrikttreningssamlingen(DTA) på lørdag 15. mars ble derfor disse spesielt presentert for og opplært i sine 
arbeidsområder. Pga koblingen mellom Medlemsnett og RIs medlemsregister er det viktig at personlige 
opplysninger som e-mailadresser, telefonnummer mm alltid er oppdatert. Tilgangen til www.rotary.org/myrotary 
er avhengig av riktig registrert e-mailadresse. Husk derfor å informere klubbsekretæren om endringer. 

 
 
 
Lykke til i Rotaryåret 2014/2015! 
 
DGE Jan Sverre Hanssen  
 
 
 
 
 
      *** 
 

 
 
DG hadde gleden av å være til stede ved Halden Rotary 
Klubbs 80-års jubileum. En hyggelig og høytidelig 
markering. Gratulerer til Halden! Her er et glimt fra festen. 
 
 
 
 

 

April  

(Mel: Jeg går og rusler på Ringerike) 

Den siste snøen som fins i skaret 

den tiner jeg, for jeg er april. 

Jeg gir deg blåveis i bekkefaret 

og regn og solskinn og mere til. (Alf Prøysen) 

 
 
 

 
 
 
 

Rotaryhilsen fra  

DG Elsa Nysveen 
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