
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIDEN SIST 
Guvernørskifte 

 
Yvona Holbein, Strømmen Rotaryklubb, har fra 1. juli 

2017 overtatt vervet som distriktsguvernør. Her samlet 

foran Strømmen RKs lokaler med IPDG Johan Østby, 

DGE Rune Magnussen og DGN Jutta Backmann. 

 

DG Yvona Holbein 
Yvona er sivilingeniør (bygg, 

infrastruktur), opprinnelig fra 

Tsjekkia. Gift med Gunnar Fr. 

Aasgaard (begge rotarianere i 

Strømmen RK siden 2005), har 

2 voksne barn (sønnen giftet 

seg i sommer). Du kan lese mer 

om Yvona på d2260.rotary.no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utlodding av EL-sykkel 

 
NORFOs kampanje for å hjelpe klubbene til å synliggjøre 

seg, førte til at flere klubber satte opp stands og delte 

ut lodd. Den heldige vinneren av el-sykkelen ble trukket 

under guvernørskiftet. Han heter Kenneth Aschehoug 

og kommer fra Ås. To ryggsekker ble også loddet ut.  

 

Convention i Atlanta juni 2017 
Det årlige «Rotary-årsmøtet» gikk av stabelen i Atlanta, 

Georgia, 100 år etter at Rotary Foundation ble 

grunnlagt her. Convention er et flott, inspirerende 

arrangement, som alle rotarianere bør delta på minst 

én gang i livet. Jo flere medlemmer i klubben som har 

vært på Convention, desto mer aktiv blir klubben. 

Inspirerende foredrag i både kjempestor sal og i mindre 

Break Out Sessions samt mange spennende utstillinger i 

Utgave nr. 1 – Juli 2017                  Rotarys motto: Service Above Self 

 ROTARY DISTRIKT 2260 

 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV 

 DG Yvona Holbein, 2017 - 2018 

Årets tema: ROTARY: Making a Difference 

Juli: Måned for planlegging og oppstart i nytt rotaryår 

Kjære rotaryvenner, 

Dette er mitt første månedsbrev og jeg håper at det vil føles så interessant at mange leser det og ser på linkene som 

jeg vil sette inn. For det er nettopp det jeg ønsker – jeg ønsker å inspirere til enda større aktivitet, personlig utvikling 

og nettverksbygging, ikke minst over landegrensene – i den store rotaryfamilien vår. Distriktets nye organisasjon vil 

bidra til dette (se kontaktlisten i Håndboken).  

Målet med månedsbrevene er både å informere om nyheter i rotary-systemet, men ikke minst å inspirere. Vi 

oppfordrer med dette alle klubbene til å sende inn egne idéer/tiltak innen følgende områder: Prosjekter/aktivitet, 

markedsføring/synlighet, strategiarbeid og medlemskap (se kontakt på siste siden). Alt som kan komme andre til 

gode mottar vi med takk. Både Rotaryskolen på vår hjemmeside og informasjon gjennom månedsbrevet vil brukes 

flittig. Så lykke til med det nye rotaryåret og med alt det gode for å «Gjøre en forskjell»! 

 

DG Yvona Holbein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://d2260.rotary.no/no/om-yvona-holbein#.WY8r1VVJaUk


House of  Friendship – og møte med rotaryvenner fra 

alle verdensdeler – gir et sterkt inntrykk og styrker eget 

engasjement i Rotary. Se flere bilder på 

d2260.rotary.no. I tillegg har det tidligere vært lagt ut 

mange reisebrev fra Convention i Atlanta på NORFOs 

sider. 

 
Så bli med til Toronto, juni 2018 eller Hamburg 2019 

eler til Honolulu (Hawaii) i 2020! Jeg reiser til flere av 

dem – nå er jeg bitt av basillen. ☺ Yvona 

 

 

DISTRIKTSNYTT 
Distriktskonferanse – Lillestrøm, 30.9 - 1.10.2017 
Alle klubbene har 11.8. fått tilsendt oppdatert program 

og invitasjon til å vise egne prosjekter på utstillingen i 

vårt «House of Friendship». Vi håper at mange kommer, 

tar med eget A3-ark om 1-2 prosjekter, som kan henges 

på veggene, samt klubbens vimpel. Vi håper også at 

noen klubber vil informere om prosjektene sine på en 

stand. Kom og la deg inspirere! Mye spennende venter! 

 

Seminarer høsten 2017 
Det blir 3 seminar-serier i høst (Kløfta og Kihl gård): 

30. + 31.august: Strategi og medlemskap (invitasjon er 

sendt, så meld deg på snarest!), deretter 13. + 14. 

september og 25. + 26. oktober.  

Seminarene er gratis, så kom og la deg inspirere!  

Legg datoene i kalenderen. 

Guvernørbesøk 
Guvernørbesøkene er i gang og informasjon om dette er 

sendt alle klubbene. Besøksliste ligger her. 

 

Håndbok 2017-2018 
Jeg vil også fremheve Håndboken som er laget. Det 

ligger mye informasjon der, både om den sammensatte 

organisasjonen vår, oppgavene for de ansvarlige, hvilke 

støtteordninger og tilbud som finnes i Rotary og nå også 

oppdaterte kontaktlister for distriktsorganisasjonen, 

klubbens presidenter, sekretærer og kasserere. 

Vennligst sjekk om også de sistnevnte er riktige. 

 

 

ROTARY INTERNATIONAL 
▪ RI-president for året 2018-2019, Sam F. Owori fra 

Uganda, døde uventet 13. juli 2017 grunnet 

komplikasjoner under en planlagt operasjon. Mer 

om denne triste nyheten på rotary.org. Vi har sett 

ham holde en flott og engasjerende tale på 

Convention - et stort tap for Rotary og Afrika.  
  

▪ Barry Rassin fra Bahamas er av valgkomiteen 

foreslått som Sam Oworis erstatter, altså RI-

president 2018-2019. Dersom det ikke kommer 

noen motkandidater, vil han 1.september bli valgt. 

Mer informasjon om Barry kan leses her.  
 

▪ Club Central er omarbeidet og i ny design. Alle 

klubbene er bedt om å legge inn sine mål samt 

oppnåelsen av dem, men ikke minst også hvor 

mange timer og kroner de bruker på humanitær 

tjeneste. Dette er viktig i all kommunikasjon om 

Rotary. Innlogging er som før, med eget brukernavn 

og passord via www.rotary.org.  

 
 

▪ Norges 6 distrikter tilhører sone 16 i Rotarys 

verdensinndeling. Rotary har eget kontor for 

Europa og Afrika i Zürich, som bistår medlemmene 

og ledelsen i bl.a. sone 16. I tillegg er det valgt 

dyktige rotarymedlemmer (tidligere guvernører) i 

rollen som bl.a. Rotary Coordinator. Fra 1. juli 2017 

er dette vår egen PDG Lena Mjerskaug.  

 

 

http://d2260.rotary.no/no/rotary-convention-2017#.WY9WV1VJaUk
http://rotary.no/no/nyhetsdetaljer/148#.WY9GWVVJaUk
http://d2260.rotary.no/no/guvernorbesok-2017-18#.WY9KN1VJaUk
http://d2260.rotary.no/no/handbok-2017-18#.WY9V8VVJaUk
https://www.rotary.org/en/president-elect-sam-owori-dies
https://www.rotary.org/en/2018-19-rotary-president-selected
http://www.rotary.org/


Norsk Rotary Forum (NORFO) 
NORFO er en multidistriktsorganisasjon for de 6 norske 

distriktene. NORFO bidrar med markedsføring av Rotary 

i Norge, drift av www.rotary.no, medlemsnett og alle 

hjemmesidene for klubbene, eventuelle fellesprosjekter 

(som Handicamp), krever inn momsrefusjon for 

klubbene/distriktene, tar seg av sentrale oppgaver 

innen ungdomsutveksling, forvalter Georgia Stipend,  

samt utfører andre oppgaver som distriktene (sittende 

guvernører) måtte ønske. Den daglige driften besørges 

av et styre bestående av én leder og tre medlemmer 

etter følgende system: 1 DG fra hvert av fire 

etterfølgende «årskull» guvernører (én DGE, én DG, én 

IPDG og én PDG, som er lederen).  Yvona representerer 

dagens guvernørkull i styret i NORFO og sitter derfor 

med førstehånds informasjon om sakene som 

behandles. Første styremøte i dette rotaryåret er 

26.8.2017.  

 

 

Strategiarbeid 
Distriktet er godt i gang med forberedelser for å bistå 

klubbene med Club Visioning og langsiktige planer:  

▪ Flere klubber har bedt om presentasjon av Club 

Visioning, Nittedal var den første. 

 

 
 

▪ Distriktet har fulltegnet liste med fasilitatorer. 

▪ Lørdag 16. september blir det opplæring av 

fasilitatorer med Steve Wilcox (USA) og Nils-Fredrik 

Salén (Sverige) i spissen.  

▪ I tillegg til våre medlemmer vil minst 3 personer fra 

våre nabodistrikter delta. 

▪ Påmeldingene for å gjennomføre Club Visioning er i 

gang. Det gjelder å være tidlig ute for å sikre seg 

tidlig oppstart i Rotaryåret. Påmelding er etter 

«først til mølla» prinsippet, så ikke nøl med å melde 

dere på. Klubben dekker selv reisekostnader for de 

4 fasilitatorene som vil besøke klubben (fast sum på 

kr 2.500,-), samt egen servering. 

▪ Påmeldingen sendes til leder for Strategikomitéen, 

PDG Jon Ola Brevig (jbrevig@online.no), med kopi 

til nestleder Marit Liv Solbjørg 

(marit.liv.solbjorg@gmail.com).   

▪ Første Club Visioning gjennomføres i klubbene 

Nittedal og Lørenskog. De vil også presentere sine 

erfaringer på Distriktskonferansen. Vi gleder oss! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fødselsdager i juli 

Gratulerer alle jubilanter som feiret den store dagen i 

juli! 

Navn Fødselsdag Klubb Alder 

Stormorken, Leif 05.07.27 Kolbotn  90 

Opsahl, Thorvald 06.07.47 Mysen 70 

Russwurm, Hellmut 07.07.27 Gjersjøen 90 

Stoveland, Finn Eirik 12.07.37 Lørenskog Vest 80 

Ringvold, Bent 19.07.57 Sørumsand 60 

Hvidsten, Toralf 20.07.47 Borge 70 

Watvedt, Jørn Sigvart 23.07.57 Rakkestad 60 

Thome, Ulf 24.07.47 Kråkerøy 70 

Steen, Sverre 26.07.47 Fredrikstad 70 

Haugen, Svein-Erik 28.07.47 Askim 70 

 

Informasjon 

Vekslingskurs: 1 USD = 8,45 NOK 

 

Bidrag til månedsbrev sendes til: 

Distriktssekretæren: Gunnar Fredrik Aasgaard, 

gaa@lorenskog.kommune.no, mob. 909 82 393.  

 
Kontakt til distriktsguvernør Yvona Holbein: 
Yvona.holbein@gmail.com, mob. 95 97 57 88. 

Distriktskonferanse 

Lillestrøm, Thon Hotel Arena 

30. september – 1. oktober 2017 

 
Påmeldingsfrist: 30.august! 

http://www.rotary.no/
mailto:gaa@lorenskog.kommune.no
mailto:Yvona.holbein@gmail.com

