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Koronaviruset setter samfunnet vårt i en helt spesiell 
situasjon. Myndighetenes tiltak, kunngjort 13. mars, er de 
mest inngripende foretatt i landet vårt i fredstid. Et virus 
har klart å stoppe en hel verden. Hadde noen sagt dette for 
et halvt år siden, og beskrevet dagens situasjon, hadde nok 
ingen trodd at dette kunne skje. 

Livet må gå videre, selv om det er store påkjenninger på 
mange mennesker, for de som er smittet, for de som må 
jobbe ekstra, for de som er permittert fra jobben, for de 
som har mistet inntekter, osv.  

Jeg håper at dere alle har det bra som mulig. Ta vare på 
dere selv.  

God Påske. 

Med vennlig hilsen, 

DG Jutta Bachmann 

Rotary Connects the World:  www.d2260.rotary.no 
 

 

 

KLUBBJUBILEER 
 
Fredriksten Rotaryklubb ble chartret 21.04.1979, Kolbotn Rotaryklubb 21.04.1981, Gamlebyen 
Rotaryklubb 8.4.1959, Trøgstad Rotaryklubb 11.04.1986 og Skedsmo Nord Rotaryklubb 29.4.1994. 
Gratulerer med jubileet i april! 
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            NETTMØTER   

          MÅNEDSTEMA  

Mens verden prøver å inndemme Covid-19-
pandemien, møter flere og flere rotaryklubber 
online via Zoom, GoToMeeting, Skype, Google 
Handout, Microsoft Teams,eller streamer 
møtene deres på Facebook. Mt Lawley 
Rotaryklubben har laget en liste over online 
rotaryklubbmøter som skjer rundt omkring i 
verden, slik at dere kan "besøke" andre klubber.  
 
For å legge til informasjon om deres online-
klubbmøter og for å få tilgang til databasen, gå 
til bit.ly/addmyonlinemeeting.  
 
Alle møtene blir listet her:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hK4
by_4D040qLuWVlbrsnAsv3GDt7gpwZ1dbgcW
ulUU/edit#gid=1172159044 
 
Mange klubber i D2260 har også gått over til 
online-møter og melder tilbake at dette går 
veldig bra.  
 
 
 
 

De fleste av årets måneder har spesielle tema. Over 

MØTER FRAMOVER 
 
Som tidligere informert om, så utsetter vi alle 
fysiske møter fram til etter påske. Vi følger tett 
med hva de norske myndighetene sier og holder 
dere oppdatert om når det er mulig å se 
hverandre igjen. 
 

Ta godt vare på dere selv! 

 

Temaet i måneden april er: Mødre- og 
barnehelse, som er et av Rotarys 6 fokusområder.  
 
Kvinner føder fortsatt uten medisinsk hjelp verden 
over. Dette øker sannsynligheten for 
komplikasjoner og død. De fleste dødsfallene kan 
forhindres. Tilgang på rent vann og hygieniske 
forhold under fødsel er viktig for å forhindre 
infeksjoner. 
 

 
 
Jeg har selv vært med på å hjelpe barn til verden på 
Papua Ny Guinea, opplevde situasjoner der 
høygravide unge kvinner hadde gått i flere dager 
gjennom bushen for å komme til et trygt sted for å 
føde. Det har ikke alltid gått bra, men tilgang til 
rent vann, sykehus og jordmødre har forbedret 
situasjonen veldig mye. Vi som bor i den vestlige 
verden, er heldige å ha legesenteret bare et 
telefonanrop unna.  
 
The Rotary Foundation når mødre og barn i nød 
ved å gi lokalsamfunnet den hjelpen og den 
opplæringen de trenger for å ta kontroll over egen 
helse.  
 
Og vi rotarianere bidrar til å forbedre helsen til 
mødre og barn ved å støtte The Rotary Foundation.  
Ta gjerne kontakt med IPTG Rune Magnussen for å 
lære mer om TRF og Global Grants. 
 

Takk skal dere alle ha. 
 
 
 
 
 

        UNGDOMSUTVEKSLING   
Dere har sikkert tenkt på våre 
utvekslingsstudentene i disse koronatider. 
Hva skal man gjøre? Bli værende der man er, 
eller reise tilbake til hjemlandet? Her i Norge 
følger vi tett med det hva de norske 
myndighetene sier. Situasjonen er krevende. 
Men våre ungdomsutvekslingsansvarlige gjør 
en glimrende jobb med ungdommene og er i 
kontakt med alle det måtte angå. Vil dere vite 
mer, gå inn på 
http://rotary.no/no/informasjon-om-
korona#.XoIclm6xVsO. Her finner dere alltid 
oppdatert informasjon om hva som skjer.  

Det var første 
gang denne moren 
hørte hjerte til 
barnet hennes. 

https://bit.ly/addmyonlinemeeting?fbclid=IwAR1anbnqMSygM3e4lBZLjLHbGPMBfTcPDV6180hL157cJm-jMFIzUEysRNM
http://rotary.no/no/informasjon-om-korona#.XoIclm6xVsO
http://rotary.no/no/informasjon-om-korona#.XoIclm6xVsO


 

 

  

 

 
Lillestrøm RK har spandert denne fine bilen. Nå 
kan «Mercy House» hente og bringe mennesker 
som av ulike grunner synes det er vanskelig å 
komme til huset.  
 
Flott lokalt initiativ! Takk Lillestrøm RK.  
 

 

 
Ønskes alle som fyller år i april. 

NETTMØTER 
 
I disse koronatider er det stadig flere som har 
hjemmekontor og holder kontakt med kunder, 
kolleger, venner og familie via internett. Det finnes 
flere muligheter for å avholde nettmøter. Her 
kommer noen forslag: 
 
Zoom: https://zoom.us/pricing.  
Gratis-versjonen gir dere mulighet til 40-minutters 
møter; dere kan oppgradere til en versjon som 
koster 14 $, med «Rotary Rewards» (last ned appen 
også), koster det rundt 12 $/måned. AGE Arne 
Sigurd Rognan Nielsen fra Skjeberg RK har laget en 
video med instruks om hvordan man bruker Zoom:  
 
https://brainworker.box.com/s/70it281myhs4pcg7
ethm7vpp150i5b0x 
 
Det har vært en del usikkerhet rundt Zoom. Sjekk 
distriktets webside for mer informasjon (under 
nyheter). 
 
Google Hangouts (Meet): Har noen i klubben 
deres tilgang til G Suite Basic, så er dette en 
glimrende måte å holde klubbmøter på.  
 
Microsoft Teams: Kan lett gjennomføres av en 
som har tilgang til Teams.  
 
 
 

Nettmøter med distriktsguvernøren 
 
Fra og med 1. april tilbyr distriktsguvernøren 
nettmøter en gang i måneden/etter behov for å 
oppdatere alle rotarianere i distriktet som er 
interesserte om hva som rører seg i Rotary. Hvis 
noen andre vil bruke disse møtene til å formidle noe 
som kan være av interesse til andre i distriktet, så er 
dere velkomne til å gjøre det. Send i så fall en liten 
mail til DG. Dato og link til GoToMeeting-møtene 
offentliggjøres på D2260s webside.  
 
Klubbene som ønsker å invitere distriktsguvernøren 
til nettmøtene sine bes om å sende en epost med 
invitasjon og link til meg. Jeg deltar gjerne. 

Jonny Gander-Hansen fra Sarpsborg 
Rotaryklubb, og vår trofaste foredragsholder om 
hva Sarpsborg RK gjør får å få nye medlemmer, 
fylte to søppelsekker med avfall fra Tjuveklo til 
Glengshølen. Han oppfordrer Sarpingene til å ta 
med seg en pose når de går tur, så kan 
koronadagene brukes til noe positivt.   
 
Takk Jonny – vi tippser alle i D2260 om det flotte 
tiltaket! 

Distriktet ønsker å informere om at det er mulig å 
ha GoTOMeeting-nettmøter for klubbene, som 
erstatning for fysiske møter. Vi har fått flere 
lisenser. 
 
Opplysninger som trengs for å sette opp møtet er: 
-             Møtetidspunkt: dag, fra – til 
-             Mailadresse til alle møtedeltakere 
-             Angi gjerne også hvem som er møteleder 
 
Send epost til DICO Johnny Rivli 
(dico2260@rotary.no) og møtet settes opp. 
Oppkobling kan skje med PC, mobil eller iPad. 
 
Spørsmål: ta kontakt med DICO eller DG 

NETTMØTER 
 

https://zoom.us/pricing
https://brainworker.box.com/s/70it281myhs4pcg7ethm7vpp150i5b0x
https://brainworker.box.com/s/70it281myhs4pcg7ethm7vpp150i5b0x
https://support.google.com/a/answer/6043385
mailto:dico2260@rotary.no
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