
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Månedstema 
Kjære rotaryvenner,  

Jeg sender mine månedsbrev etterskuddsvis, så da blir 

det for sent å markedsføre en måned vi er inn i når 

måneden er nesten ferdig.  Jeg tar derfor et stort skritt 

fremover og tar med 3 måneder her samtidig.  

  

Nå er vi i oktober måned, dvs. vi fokuserer på verdens 

poliodag 24. oktober, men snart er det november…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De som vil bruke noen av månedsplakatene over, kan få 

dem fra meg på mail.  

 

DISTRIKTSNYTT 

Seminarer: Prosjekter og TRF 

 
 

Seminarene på Kløfta 13.9. og Kihl gård 14.9. ble 

gjennomført med en del deltakere, men det er plass til 

flere. Hvorfor utnytter ikke flere dette gratistilbudet for 

å utveksle erfaringer med andre klubber?  

 

25 klubber ble med og er nå sertifisert av distriktet slik at 

de bl.a. kan motta distriktsstøtte. 
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Distriktskonferanse 31.9. – 1.10.2017 

 
Distriktskonferansen startet for utvalgte gjester med en 

hyggelig middag allerede på fredag. Lørdag morgen 

strømmet det inn med nysgjerrige folk.  

 

Strømmen Rotaryklubb registrerte ankomne og alle fant 

seg godt til rette i salen. I tillegg til engasjerende 

foredrag har vi tatt imot mange ark med klubbenes 

prosjekter, som var hengt på veggene og vil nå bli 

scannet og lagt inn på distriktets hjemmeside. 

 
 

Ute i korridorene hadde vi utstilling av Shelter Box samt 

flere stands, roll-ups og beach-flag. I tillegg fikk alle 

deltakerne utdelt en fin mappe med bl.a. 4 temaark: 

Club Visioning, Medlemsutvikling, Kommunikasjon og 

Rotary Frienship Exchange. Omslaget ble dekorert med 

utvalgte bilder fra lokale prosjekter. Omslaget er uten 

dato, slik at det kan eventuelt gjenbrukes til flere 

distriktskonferanser. 

 

 
(bakside) 

Igjen tusen takk til alle klubbene, som sendte bildene!  

De skal brukes i flere sammenhenger, så bare send flere 

til meg – også klubbene som ikke har sendt noe ennå! 

Det er aldri nok av gode bilder! 

 

Programmet på distriktskonferansen var rettet mot: 

Rotary – gjør en forskjell! 
Foredragsholdere og vår RI-representant, PDG Valarie 

Wafer fra Canada, ga oss mange innspill, som vi bør 

jobbe med videre – både i distriktet og klubbene. Alle 

presentasjonene er nå lagt ut på distriktets hjemmeside: 
http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/131#.WeoXnlu0Opo  

 

 
Valarie nevne bl.a. Club Visioning og Rotary Leadership 

Institute (RLI), som viktige verktøy til utvikling av 

klubbene. Dette er helt i tråd med det distriktet nå 

legger opp til – så dere har mye å glede dere til! 

http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/131#.WeoXnlu0Opo


Rotary Friendship Exchange er også veldig populær på 

andre siden av Atlanteren. 

Det kunne sies mye om distriktskonferansen. Vi fikk i 

vert fall mange positive kommentarer, noe evalueringen 

med «helhetsinntrykk» på 4,8 (6 var best) taler for. Vi 

hadde totalt ca. 170 deltakere i løpet av de to dagene 

(på tross av høstferieuken), pluss våre flotte 

ungdomsutvekslingsstudenter, se nedenfor. 

 

 
På programmet var bl.a. presentasjon av prosjekter fra 6 

klubber, samt evaluering av fellesprosjektet El-SOL. 

 

 
I tillegg et engasjerende innlegg fra Aiman Shaqura om 

hans liv som flykning på vei til, og i Norge. Nå satser han 

på å gi noe tilbake gjennom sitt konsept for å etablere 

møteplasser for næringslivet og flyktninger kalt «Give a 

Job». Distriktet vil vurdere om dette kunne være vårt 

distriktsprosjekt. Mer om dette konseptet kan sees her: 
https://youtu.be/i26FtrhBw24 

https://youtu.be/DhD1BWUd4pw 

https://youtu.be/2d-u56ePlug 

www.giveajob.no 
 

 

 
Hege Riise, trener av LSK kvinner, bidro også med sin 

kunnskap og engasjement. Godt å se at de vant serien 

overlegent den 15.10., to runder før serieslutt! 

 
Pausene er alltid for korte – man skal rekke både 

mingling, besøk på standene og litt kaffe m.m.  

 

 
Det er tatt mange bilder underveis, t.o.m. videoer. Vi 

valgte å legge dem på distriktets Facebook. Jeg anbefaler 

at alle som har Facebook går dit, klikker på linken 

nedenfor og velger LIKE øverst på Facebook-siden 

(under toppbildet) – slik at dere starter å følge distriktets 

Facebook-side og får oppdateringer derifra! 

https://www.facebook.com/D2260/   

Og se gjerne på bildene fra distriktskonferansen, spre 

dem til venner og bekjente og fortell samtidig om den 

flotte organisasjonen vår, som utvikler medlemmer, 

bidrar til et godt og trygt fellesskap og som er en aktiv 

støttespiller lokalt og internasjonalt.  

https://youtu.be/i26FtrhBw24
https://youtu.be/DhD1BWUd4pw
https://youtu.be/2d-u56ePlug
http://www.giveajob.no/
https://www.facebook.com/D2260/


Andre distriktsnyheter 

RYLA våren 2018 
Området E (Drøbak, Nesodden, Vestby og Ås) har 

overtatt stafettpinnen. De planlegger RYLA fredag 

16.mars til søndag 18.mars 2018 på Oscarsborg festning. 

Mer om festningen, se https://youtu.be/ZXvxRH3I8ng 

Prisen er satt til 5.000 kroner per deltaker. Vi håper at 

klubbene støtter dette tilbudet til aktive, fremgangsrike 

ungdom og at vi innen fristen 15.desember har fått ca. 

60 deltakere på dette seminaret for ungdom mellom 19 

år og 24 år. Følg med også på deres Facebook:  

https://www.facebook.com/ryla.2260/  

og distriktets hjemmeside: 

http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/128#.WeOjel

u0OUk  

 
En slik gjeng ønsker vi å skape igjen (RYLA våren 2017). 

 

 

Seilas med Christian Radich 
Nesodden RK arrangerer seilas med Christian Radich fra 

Bergen til Oslo 3. – 6.mai 2018. Turen er åpen for både 

rotarianere og ungdom over 19 år. Mer informasjon 

kommer. Prisen: kr 4.000/deltaker.  

Påmelding: nesodden@rotary.no.   

 

Nominasjon: Distriktsguvernør 2020-2021 
Det er sendt et brev til alle presidentene datert 

24.9.2017, med informasjon og oppfordringen om å 

komme med forslag på distriktsguvernør for året 2020-

2021. Distriktet står overfor mye spennende fremover 

og det trengs en leder som vil være aktiv, engasjert og vil 

hjelpe til at våre klubber blir enda mer attraktive for 

kommende generasjoner.  

For krav som stilles, se oversendt brev. De som vil høre 

mer om vervet, kan gjerne kontakte DG Yvona 

(95975788) eller IPDG Johan (90502303). 

Klubbens forslag sendes til IPDG Johan Østby på mail  

j-ostby@online.no senest 25. november 2017. 

 

Distriktsrådsmøte 5.oktober  
Torsdag 5.10. ble årets andre distriktsrådsmøte avholdt. 

Det kan nevnes først og fremst 2 saker: 

1) Etablering av digitalt arkiv for distriktet 

Distriktet har startet et pilotprosjekt med etablering av  

et arkiv «i skyen», med systemet Google Drive. 

Distriktets ledelse, komiteene og AG-ene vil få hvert sitt 

område til disposisjon. På nyåret vil erfaringene fra 

pilotperioden blie vurdert. Med en slik arkivløsning vil 

både aktive og historiske dokumenter være lett tilgjen-

gelige og vi risikerer ikke at noe går tapt i PC-krasj eller 

brann. Vår DICO, Johnny Rivli, order alt det praktiske. 

Startpakken er gratis, men kostnaden kan etter hvert bli 

ca. kr 89/mnd. (1 TB data). 

2) Council on Resolution (CoR) 

CoR har lagt ut forslag fra hele verden og vår COL-

representant, PDG Lena Mjerskaug, vil stemme på vegne 

av distriktet i perioden 15. oktober til 15. november. De 

som vil se på forslagene kan gjøre det her: 

https://my.rotary.org/en/cor/vote  

 

 

Seminarer høsten 2017 
En liten endring for seminarene: 

Kommunikasjon og PR utsettes til over nyttår, men 

seminar/workshop om bruk av medlemsnett og 

redigering av internett gjennomføres den 25. oktober 

(Kløfta) og 31.oktober (Kihl gård). Presidentene fikk brev 

fra DT Elsa Nysveen, og vi håper på stor oppslutning! 

Våre hjemmesider trenger mildt sagt «oppussing»! For 

mer informasjon, se 
http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/130#.WeOq9Fu0OUk  
 

 

https://youtu.be/ZXvxRH3I8ng
https://www.facebook.com/ryla.2260/
http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/128#.WeOjelu0OUk
http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/128#.WeOjelu0OUk
mailto:nesodden@rotary.no
mailto:j-ostby@online.no
https://my.rotary.org/en/cor/vote
http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/130#.WeOq9Fu0OUk


ROTARY INTERNATIONAL 

Verdens Polio dag 24. oktober! 

Det er sendt egen mail og brev om Verdens poliodag til 

presidentene og vi håper på en stor oppslutning. Det er 

forskjellige måter vi kan få inn penger på. På 

Distriktskonferansen 1.10.2017 ble salget av lys under 

mottoet «Tenn et lys for END POLIO NOW» lansert. 

Kubbelysene utstyres med en End Polio Now pin og 

foreslått pris er kr 100,-.  

 

Se mailen og kontakt din AG eller evt.TRF-ansvarlige Jan 

Sverre Hanssen (909 87 979, j-sverre@online.no). 

Fredrikstad-klubbene skal i hvert fall dele på en aksjon 

på kjøpesenteret og jeg håper det blir en stormarkering 

av Rotary flere steder. Klubbene bør ha et mål om å gi 

1.500 USD/år. Se her: 

http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/129#.WeOrs1

u0OUk.  

 

FN-dagen 11.november 

Som nevnt i forrige månedsbrev, har Rotary bånd til FN 

og feirer hvert år egen FN-dag med deltakelse i FN-

bygningen i New York. I år er det i Geneva, Sveits. Bare å 

melde seg på! Her er programmet: 

https://rotarydaygeneva.com/en/programme/ 

  

RI-presidentens månedbrev (message) 

Hver måned sender Ian Riseley 

en melding til oss alle. Disse 

meldingene kan leses her: 

https://my.rotary.org/en/news-

media/office-

president/presidential-message  

 

 

 

KLUBB-INFO 

 Prosjekter 

Det finnes mange fine prosjekter i klubbene og flere av 

dem ble presentert på distriktskonferansen. Her vil vi 

gjengi noen av dem. 

Rolvsøy Rotaryklubb 

 

Rolvsøy Rotaryklubb kjøpte tre spesialridesadler til 

10.000 kr per stykk. De gir ekstra støtte til sterkt 

bevegelseshemmede på terapiridning på Hjørgunn gård. 

 

Tidligere har de også bygd en grillhytte, som nå 

vedlikeholdes. 

 

mailto:j-sverre@online.no
http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/129#.WeOrs1u0OUk
http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/129#.WeOrs1u0OUk
https://rotarydaygeneva.com/en/programme/
https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/presidential-message
https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/presidential-message
https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/presidential-message


Moss Rotaryklubb 

Klubben har i fjor gjennomført en båtutflukt og en skidag 

med invandrerungdom, som var veldig populære. 

 

I tillegg støtter de årlig 

APPLAUS, teatergruppen 

for ungdom. 

 

 

 

 

 

Trøgstad Rotaryklubb 

I 2016 fikk klubben bevilget 100.000 kr fra Sparebanken 

1 Stiftelsen til innkjøp av en ny gocart for 

funksjonshemmede, utstyr til mekkegarasjen, deler til 

gocartene, kjøredresser og hjelmer. Og da kan noen 

kose seg – se her! 

 

Kolben-klubbene 

Kolbotn Rotaryklubb presenterte bl.a. TRFs 100-års 

jubileum markert langs toglinjen på alle stasjonene 

mellom Ski og Oppegård den 28.9.2017 mellom kl. 06:45 

og 08:15. Vår AG Rein Grefslie hadde regien og det ble 

også produsert egen folder for anledningen.  

 

 

Aktiviteter fra flere klubber vises i neste nummer. Alle 

klubbene bes om å sende litt info om egne prosjekter. 

 

Fødselsdager i september 

Gratulerer til jubilantene med stor dag i september! 

 

 

 

 

 

 

Informasjon 
Vekslingskurs oktober: 1 USD = 7,80 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. 

mailto:gaa@lorenskog.kommune.no
mailto:Yvona.holbein@gmail.com

