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Rotaryåret 2019-2020 er godt i gang og vi ønsker gamle 

og nye rotarianere et fremgangsrikt rotaryår. Snart skal 

DGND velges og informasjon om dette vil bli sendt til 

klubbene om kort tid. Informasjon om 

lovrådsendringer har blitt sent til klubbene og finnes 

også på distriktets webside (under nyheter). 

Årsrapporten for rotaryåret 2018-2019, samt regnskap 

og revisjonsberetning, har blitt sent til klubbene på 

vegne av IPDG Rune Magnussen, og skal behandles 

under distriktskonferansen.  

August er medlemsmåned, og da er det kanskje tid 

til å reflektere over alternative, kanskje litt 

utradisjonelle møteformater, som blant annet 

familiemedlemskap, firmamedlemskap, forskjellige 

kontingenter, firmaklubber, e-klubber, chapter 1 clubs, 

passportklubber, satellittklubber. Mer informasjon om 

dette finner dere i håndboka og på rotary.org. Eller 

bare ring eller send epost. Vi hører gjerne fra dere.  

Med vennlig hilsen, 

DG Jutta Bachmann 

Rotary Connects the World:  www.d2260.rotary.no 
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      GUVERNØR 2020-2021   

          MÅNEDSTEMA  

Jeg er født i Drøbak i 1965 og oppvokst på 
Barligrenda ved Siggerud i Ski kommune. Jeg er 
gift med Ove Gundersen fra Notodden. Vi har to 
barn: Ayna på 26 og Maik-Aage på 20,5 år. Vi 
bor på Sofiemyr på Kolbotn i Oppegård 
kommune.  
 
Innen idretten har jeg hatt flere lederverv: leder 
av hedersmerkekomiteen, 100 års jubileet i 
idrettslaget, sportslig leder i brytegruppa og 
hovedtrener og leder i over 30 år. Idretten har 
lært meg mye om det å tape og lykkes, det å lage 
planer og evaluere. Jeg har fått venner i hele 
verden og har lært meg tysk og engelsk ganske 
godt. Grunnen til at jeg har fortsatt som trener 
år inn og ut er fordi jeg ønsker at barn og unge 
skal få oppleve vennskapet og gleden ved å være 
i et miljø og føle mestring. Dette fordi idretten 
har gitt meg så mye og jeg har ønsket å gi noe 
tilbake. 
 
Jeg har vært medlem av Kolbotn Rotaryklubb 
siden 2001. Jeg ble hedret med PHF i 2006 for 
min innsats i idretten som trener og forbilde, og 
for mine idrettsprestasjoner innen bryting. Jeg 
har vært leder for flere komiteer i klubben og 
var President i 2016-17. Det gikk noen år før jeg 
ble rotarianer og forstod hvor stort Rotary er på 
verdensbasis og alt det gode vi gjør sammen. 
Familien min og jeg var vertsfamilie for Lauren 
fra Canada høsten 2017. Det var en lærerik tid 
og vi har fått en ny datter i familien, vennskap 
for livet ble skapt. Det med vennskap over 
landegrenser er noe av det som gjør Rotary så 
flott og verdifullt for meg akkurat som idretten. 
Jeg er stolt av å være en del av rotaryfamilien og 
gleder meg til å bli bedre kjent med dere og 
høre om alle de nyttige og hjertegode 
dugnadene og aktivitetene dere gjør. Jeg gleder 
meg til å bidra som DGE i året 2019-2020. 
 

Med vennlig hilsen, 

DGE Ine Barlie 

 

 

 

 
 

MØTER I SEPT./OKT. 
 

24.-26.9. 
24.-29.9. 
Ti. 24.9. 
On. 25.9. 

To. 3. 

5.-7.10. 

To. 17. 

18.-19. 

Lø. 19. 

Ma. 21. 

Ti. 22. 
 

GETS & Rotary Institute i Gdansk 
TRF-seminar og Rotary Institute i Gdansk 
Fellesmøte DG/klubber i område F 
Fellesmøte DG/klubber i område A 

Distriktsråd 2 

Distriktskonferanse  

Rotary Business Network: Nina Rygh 

Styremøte/Høstmøte (NORFO) 

Rotary Leadership Institute (RLI) 

Fellesmøte DG/klubber i område E 

Fellesmøte DG/klubber i område C 
 

 

Si møteplan for oppdatert møteinformasjon 

August er måneden for medlemskap. Logg inn på 
MyRotary og finn status for medlemsutvikling i din 
klubb.  
 
RIs og distriktets målsetting er å stoppe nedgang i 
medlemsmassen. Et av flere virkemiddel vil være å 
gjøre Rotary mer synlig ved å arrangere 
«intercitymøter/områdekonferanser» med 
guvernøren og legge til rette for å invitere 
potensielle, nye medlemmer.  
 
Maloneys mål er at Rotary skal vokse, utvide 
tjenestene, øke virkningen av våre prosjekter og øke 
antall medlemmer slik at vi kan oppnå mer. Rotary 
skal preges av åpenhet og bevissthet om at Rotary 
er som en «merkevare» med påvirkningskraft. 
 

Grunnleggende endringer må til for at 
Rotary skal være tidsaktuell i 
en verden som forandrer seg. 

 
 
 
 
 

La oss ta Apple og Kodak som eksempler for å 
illustrere hva det betyr å være tidsaktuell. “The 
change from preserving memories to sharing 
experiences…these were things that Kodak simply 
couldn’t handle.” 

 
Apple vet hva kunden ønsker. Kodak klarte ikke å 
tilpasse seg kundens behov og gikk konkurs i 2012. 

 
Hva kan vi i Rotary lære av dette eksemplet? 

• Vi må bygge en kultur med innovasjon og vilje 
til å ta risiko 

• Vi må tilpasse oss en verden som er under 
stadig utvikling 

• Vi må våge å forandre tradisjonelle strukturer 
samtidig som vi tar vare på det vi vet fungerer 

 
 

 
  

 

 

 
  

 

http://www.d2260.rotary.no/no/district-guvernor-elect#.XX_41i2B2t8
http://d2260.rotary.no/no/moteplan
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kodak


  

ÅRETS DISTRIKTSKONFERANSE 
 
På cruiseskipet Color Fantasy byr vi på ekte cruiseopplevelse og en annerledes, motiverende og 
sosial konferanse mellom Oslo og Kiel. Blått hav og en himmel full av stjerner, god mat og 
drikke setter perfekte rammer for faglig påfyll, rotarystoff, inspirasjon og sosiale sammenkomster! 
Konferansen er lagt opp som en miks av foredrag, nyheter, presentasjon av prosjekter i House of 
Friendship og ikke minst litt moro. Unn deg litt luksus i hverdagen, herlige måltider, spektakulære 
show, bli kjent med rotarianere fra andre områder og distrikter, finn samarbeidspartnere og 
prosjekter, gjør et kupp i taxfree-butikken eller i land i Kiel der vi vil bli møtt av tyske rotarianere. 
Nyt turen og byen.  
 
Foreløpig er vi 150 som skal være med på konferansen. Det endelig programmet, viktig informasjon 
og faktura kommer om kort tid. Etter ønske av mange ferierende rotarianere har Color Line utvidet 
påmeldingsfristen. Så dere kan fortsatt melde dere på; men gjør det ganske raskt for å sikre dere 
lugartypen dere ønsker. Vi holder dere oppdatert.  
 
 
Mer informasjon og påmelding: http://d2260.rotary.no/no/2019-2020-distriktskonferansen  

 

GEORGIA TAKKESTIPEND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets sommerstudenter i regi av NORFO 
(Georgia Takkestipendet) har tilbakelagt to 
måneder med fantastisk opphold i Norge, ved 
den Internasjonale Sommerskolen i Oslo (UIO). 
Studentene ble godt tatt i mot av Direktøren for 
sommerskolen Nita Kapoor. Studentene har 
deltatt på et omfattende akademisk program, i 
tillegg til å tilegne seg kjennskap om norsk 
kultur og tradisjoner. På bildet ser dere Sean 
Armana, ansvarlig for Georgia Takkestipendet i 
NORFO, med de tre kandidatene som Rotary i 
Norge sponset i år. 
 
 
 
 

 

 

 

NOE DERE VIL MEDDELE 
 
Da ønsker vi at dere sender oss informasjon om 
akkurat dette til rotary@jutta-bachmann.com eller 
til distriktssekretær Petter Sponberg 
(petter@sponberg.no). 

 

 

NYHETER FRA DISTRIKTET 
 
Finner dere på www.d2260.rotary.no. Send oss 
gjerne bilder og tekst, og vi legger det gjerne ut på 
distriktets web- og Facebooksider.  

 

UNGDOMSUTVEKSLING 
I år sender distriktet 9 studenter ut i den store verden. Dette er en ny rekord. Kontakt DYEO Kristin 
Samuelsen (krisamue@online.no) eller ass DYEO Gro Irene Holt (groirene1954@gmail.com) for mer 
informasjon eller sjekk distriktets 2019-2020 håndbok for informasjon om frister og aktiviteter våre inbounds 
skal delta i. Blant annet, skal studentene dra på høstsamling i distrikt 2305 førstkommende helg og være med 
på vår distriktskonferanse 5. til 7. oktober. Viktig dato: 1. november – søknadsfrist for studenter som ønsker å 
reise ut i 2020.  

 

 

24.10. er verdens poliodag 
 
Har dere planlagt noe for å markere denne 
dagen? Trenger dere innspill?  Vi legger ut 
informasjon på distriktets webside.  

https://www.youtube.com/watch?v=v5Kw6XSCsVg
http://d2260.rotary.no/no/2019-2020-distriktskonferansen
mailto:groirene1954@gmail.com
http://d2260.rotary.no/file-manager/file/2019-2020%20Jutta%20Bachmann/Handboken/Handbok_D2260_2019-20%20v1_3.pdf?context=mosdoc
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      MEDLEMSREKRUTTERING   

Det er påstått at hele 85% av medlemmene i 
rotaryklubbene aldri har vervet et nytt medlem! 
Om det stemmer i sin helhet, eller om 
prosenttallet er noe høyere eller lavere, er det 
allikevel oppsiktsvekkende, og bør – om det 
medfører riktighet – være en tankevekker både 
for det enkelte medlem og for klubbledelsen. 
 
I hele den vestlige verden opplever Rotary 
fallende medlemstall og klubber som avvikles. I 
og for seg en tendens en ser i en rekke frivillige 
organisasjoner, ikke desto mindre noe mange 
gode eksempler viser det er mulig å motvirke. 
Dette er i første rekke et ledelsesanliggende. Det 
som kreves er troen på verdien av å være 
rotarianer, den nødvendige entusiasme, vilje, 
evne, og – ikke minst – innsats, for å spre ‘det 
gode budskap’ til potensielle medlemmer. Alle 
Rotarianere må sørge for at disse holdningene 
preger klubbkulturen. Distriktets 
medlemskomité kan ikke påta seg denne rollen. 
Vi kan ei heller erstatte den bistand guvernøren 
eller NORFO kan gi ved utad å bidra til å styrke 
Rotarys omdømme regionalt og nasjonalt. Hva 
vi imidlertid kan gjøre er å gi klubbene en 
håndsrekning i arbeidet med medlemstrivsel og 
utvikling.  

 
Årets RI president ønsker at klubbene skal være 
innovative, prøve ut forskjellige møteformater, 
tilpasse møteformatet til det medlemmene 
ønsker. Mer informasjon i distriktets håndbok. 
Jeg kommer også gjerne innom for en prat. 

 
Mvh Sean Armana  

FELLESMØTER MED DG 
 

DG ønsker å bringe klubbene nærmere sammen 

for å så samarbeide tettere om prosjekter, 

kanskje gjennomføre et større prosjekt sammen, 

utnytte synergier. RI President Maloney ønsket 

dette og så utrykket også mange klubber i 

distriktet vårt et ønske om dette. De første 

intercitymøtene med DG blir avholdt i Kolbotn 

(24.9.) og Sarpsborg (25.9.) og områdene har 

laget flotte programmer for anledningen, med 

blant annet formøter mellom presidentene og 

DG, presentasjon av klubbprosjekter, 

utmerkelser, kulturelle innslag, foredrag om 

polio og presentasjon av DG. Ønsker dere å 

invitere DG til et jubileum, temakvelder, for å 

diskutere Rotary eller vise noe dere brenner for? 

Ta kontakt og vi finner en dato (se info fra 

PETS, Maloneys fokusområader). 

 
Rotary Business Network er et tilbud til rotarianere 
og deres venner/bekjente for å: 
 

• skape en arena for yrkesrelatert felleskap 
• bygge nettverk 
• bidra til hverandres forretningsmessige og 

personlige utvikling  
• inspirere hverandre gjennom utvekslings av 

idéer, tips, kontakter, m.m. 
 
Kontaktperson: Hans Christian Kihl, Råde RK, 
tlf. 905 63 282, Epost: hckihl@online.no 
 
Neste RBN-møte er torsdag 17. oktober.  
Tema: Hvordan store firmaer lærer fra små start-
ups for å få fart på innovasjon. 
Innleder: Nina Rygh, som jobber i DNV GL og er 
sentral i arbeidet med å lede digital endring og 
innovasjon for å utvikle gode kundeløsninger. 
Innovasjon er det som får hjertet hennes å banke. 
Påmelding innen 14. oktober.  

 

Rotary Business Network – Hensikt:

«Å skape en arena der yrkesaktive rotarianere etablerer et felleskap, 

inspirerer hverandre gjennom utveksling av idéer, tips, kontakter m.m. 

samt bidrar til hverandres forretningsmessige utvikling til det beste for 

medlemmene og lokalsamfunnet.» 

Sean Armana 
Tlf: 416 666 60  
sean@armana.no 
 
Ta gjerne kontakt! 

 

 

Tirsdag 10. september var DG på jobbreise i distriktet og muligheten til å besøke Askim RK dukket opp. En 
kort epost til presidenten ble belønnet med «velkommen skal du være». Det er en flott klubb med mange 
engasjerte medlemmer. DG ble spesielt imponert over at alle medlemmer håndhilser på hverandre når de 
kommer på møtet. Hun ble vitne til et flott foredrag om Kina, og lot seg imponere over klubbens 
mekkegarasje i samarbeid med Askim ungdomsskole. DG fikk dermed en idé, som hun gjerne tar med videre 
til ungdomsklubben på Nesodden, som nå har blitt ferdig med sin egen mekkegarasje.  

mailto:hckihl@online.no


 

 

 

Offisiell overlevering av sykehusutstyr til Chimoio RK 
 
 

GUVERNØRSKIFTE INTERCITYMØTE I DRØBAK 
 
Lørdag 7. september inviterte Drøbak RK til et 
intercitymøte over landesgrensene med klubber fra 
England, Finland, Sverige, Tyskland, Estland og 
Kroatia. DG og klubbene i område E ble også invitert 
til utveksling av erfaringer.  

 
I 1970-årene startet rotaryklubbene i Åmål/Sverige, 
Grenå/Danmark og Drøbak i lys av dette samarbeidet, 
fellesprosjekter i b.la. Afrika. Det ble etablert årlige 
intercitymøter som arrangementsmessig gikk på 
omgang blant 4 klubber. Mye godt vennskap og mange 
gode relasjoner utviklet seg over landegrensene, og vi 
initierte og finansierte flere fellesprosjekter i Rotary-
regi. 
 
Deltakerne kunne også glede seg over et foredrag av 
Henrik Syse, som spurte om hvorfor det å tenke og 
reflektere er viktig, og som alltid leverte et flott og 
inspirerende foredrag! 
 
Under selve møtet ble Andreas Egeberg fra Knardal 
Funpark tildelt klubbens tiltakspris (se bildet). Drøbak 
RK deler hvert år ut tiltakspris til personer/lag i Frogn 
som har gjennomført tiltak av betydning for 
kommunenes innbyggere. 
 
 

 
 

 

VENNSKAP OVER 
LANDESGRENSER 

 

 

 

 

 

 

24. august deltok IMFR – det «International 
Marathon Fellowship of Rotarians – på 
marathon i Reikjavik. DGs partner, Lutz 
Bachmann, er for tiden president for fellowshipet 
som for tiden har ca. 200 medlemmer. 60 løpere 
– om de nå løp 42, 21 eller 10 k – fra ca 20 
forskjellige distrikter deltok.  
 
I tett samarbeid med DG Anna Steffansdottir ble 
det ikke bare en uforglemmelig løpsopplevelse,  
for fellowshipet og distriktets DG, men også en 
kulinarisk reise gjennom Island. Samtidig fikk vi 
venner for livet.  
 
Mer informasjon om løpet og opplevelsene finner 
dere på FB-siden til fellowshipet.  
 
Interessert i fellowships? Ta kontakt med Rolf 
Mikkelsen, vår mann som vet hvor gøy det kan 
være å være del av det fellowship.  
 
 

 

 

 
 

 

iCare prosjektet til Eidsvoll RK ble født på verdens Synsdag i 2015. 
Det er nå snart 4 år siden, og har blitt et Global Grant sammen med 
Norges Blindeforbund og Chimoio Rotaryklubb i Mosambik. Eidsvoll 
Rotaryklubb satte i gang med innsamling av midler, og fikk med 
næringslivet på en treårs-kontrakt hvor de sponset en gitt sum hvert 
år.  
 
Den 5. september 2019 fant den offisielle overlevering av utstyret sted 
under tilstedeværelsen av distriktsguvernør Chisambwe Douglas 
Katengo, som er til og med en venn av distriktets DG, medlemmene i 
Chimoio Rotaryklubb og sykehuspersonell fra øyeklinikken i 
Chimoio. De har nå fått en Phaco-maskin som opererer grå stær, et 
operasjonsmikroskop, en splitter ny Toyota til frakting av pasienter 
fra de 16 omkringliggende helsestasjonene og 13 sett med 
forundersøkelsesutstyr til disse helsestasjonene. Klubben, med iCare 
initiativtaker Lise Bjørnsen i spissen, skulle ha vært der for 
overlevering av utstyr 5. september, men det lot seg dessverre ikke 
gjøre. Derfor sendte Eidsvoll Rotaryklubb og DG 2260 videohilsener 
til Mosambik og vi fikk mange bilder og hilsener tilbake.  

 

Tusen takk til Eidsvoll 
Rotaryklubb for dette fantastiske 
prosjekt, et prosjekt som 
kommer til å gi mange blinde 
mennesker i Mosambik synet 
tilbake. 

 

http://b.la/
https://www.facebook.com/IMFRRotarianRun/
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Dagen må feires og blir nok helt knall, 
for alder det er jo bare et tall, 

med humøret på topp og helse av stål, 
er det bare for meg å si; skål! 

Vi ønsker alle som fyller år en strålende dag! 

 

POLIO – STATUS QUO 
Mens de fleste nordmenn var på vel fortjent 
sommerferie så var det altså ingen pause i den 
globale kampen mot polio. Det kom både veldig 
gode og ikke so gode nyheter om polio.  
 
I August var Nigeria poliofritt i tre år, dvs. i de 
siste tre årene var det ingen infeksjon med 
wildpolio virus (WPV). Nigeria var siste 
afrikanske land med tilfeller av WPV infeksjoner, 
og nå er altså et helt kontinentet WPV fritt. Mens 
vi kan glede oss over den store suksessen i 
Nigeria, så er tallene fra Pakistan beklageligvis 
ikke så gode. Per 11. september 2019 var det 62 
registrerte WPV infeksjoner i Pakistan (på 
samme tidspunkt i 2018 var det bare 5). Antall 
infeksjoner i nabolandet Afghanistan var 16 
registrerte og det samme som fjoråret (16 
registrerte i 2018). Tallene fra Pakistan viser 
uten tvil på behovet for økt vaksinering for å 
lykkes med Polio Endgame Strategy 2019-2023. 
 
Dere vet sikkert at det i tillegg til WPV 
infeksjoner også finnes tilfeller av 
vaksineassosierte (cVDPV) infeksjoner. Per 11. 
september 2019 var det 72 cVDPV-infeksjoner 
(75 cVDPV-infeksjoner på samme tidspunkt i 
2018) i 9 land. Hittil i år var det også 15 cVDPV- 
infeksjoner i Nigeria, altså i dette landet som vi 
akkurat ‘feiret’ som WPV fritt. Å forstå 
forskjellen mellom WPV og cVDPV- infeksjoner 
er ganske sentralt for bedre forstå utfordringer 
med Polio Endgame Strategy 2019-2023. Vi 
kommer til å diskutere disse viktige detaljene 
under distriktskonferansen 5-7. oktober 2019. 
 
Fram til det, er det viktig at vi husker at kampen 
mot polio koster penger. Hittil ble det brukt 
totalt 6 milliarder US Dollar i kampen mot polio. 
Det en hver av oss kan bidra med er donasjoner 
til End Polio (endpolio.org).  
 

Sammen skriver vi historie!!! 
 
 

Interessert i å høre mer om polio? Ta gjerne 

kontakt med Bjørn Olav Rosseland 

(bjorn.rosseland@nmbu.no). 

VANDRING LANGS MYSENELVA 
 

 
 

 

 

Onsdag 11. september inviterte 
Mysen RK DG til en vandring 
langs Mysenelva, snitter og et lite 
inspirasjonsforedrag. Det regnet, 
men vandringen langs elven ble 
gjennomført til stor glede for alle 
som møtte opp. DG, samt DGE 
som var med, ble imponert over 
innsatsen fra klubben og 
samarbeidspartneres side for 
byens innbyggere. Vi lærte mye og 
også DGs uoffisielle 5. spørsmål 
«er det moro» kunne også 
besvares med en klar «ja». 

 

 

 

SHELTERBOX 
 
Rotary og Shelterbox har fornyet avtalen, og DG 
ønsker å intensivere samarbeidet. Det blir mer 
om dette på distriktskonferansen. 
 
5. – 7. september var DGs partner, Lutz 
Bachmann, med på «Shelterbox training» i 
Sverige, sammen med 18 andre deltakere. Her 
lærte de hvordan Shelterbox jobber i 
kriseområder. Inspirerende rollespill og 
innblikk i deres egne grenser var en del av 
treningen de var med på.  

 
 

 

http://polioeradication.org/who-we-are/polio-endgame-strategy-2019-2023/
http://polioeradication.org/who-we-are/polio-endgame-strategy-2019-2023/
mailto:bjorn.rosseland@nmbu.no
https://www.eposten.se/nyheter/enkoping/de-skapar-hem-for-manniskor-i-nod-unt5402075.aspx
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