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• Jubileum Råde: 50 

• Jubileum Ås: 70 

• Klubbjubileer 

• Tune RK 

• Felles møte i område G 

• Lutefisk- og rakfiskkvelder 

• Lutefisk – et eventyr 

 

 

• Besøk av Rotary Foundation 

trustee Jennifer Jones 

I denne utgaven 
... 

Distriktsguvernør og hele distriktsorganisasjonen 
ønsker dere en FREDFULL JUL og GODT NYTT ÅR. 
 
Måtte julen glitre med øyeblikk av kjærlighet, latter og 
glede - og måtte året foran oss bli fullt av oppfylte 
ønsker og fantastiske øyeblikk. 
 
Takk for herlig inspirasjon og utfordringer vi har vokst 
på. Det er stas å samarbeide med så gode rotarianere. 
Nyt julen! 
 

Med vennlig hilsen, 

DG Jutta Bachmann 

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

 

 

KLUBBJUBILEER 
 

Rygge 28. 12. 1966. 
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      ÅS RK FYLLER 70   

          MÅNEDSTEMA  

 
 

 

 

 
 

De fleste av årets måneder har spesielle tema. Over 

DISTRIKTKONFERANSEN 

MØTER I DESEMBER 
 

Tor. 5. 

Fre. 6. 

Ma. 9. 

To. 12. 

Ma. 16. 

Ti. 17. 

Ti. 17. 

Distriktsråd 3 – julesamling 

Gamlebyen RK - Lutefiskkveld 

Julemøte - ledergruppe 

Julebord Lørenskog RK 

Julebord Nesodden RK 

Ledermøte 

Julemøte Jeløy RK 

 

 

Si møteplan for oppdatert møteinformasjon 

 

 

BESØK FRA RI -  
JENNIFER JONES 

 

 
 

Disease Prevention and 
Treatment 

 

Distriktsguvernøren besøkte Enebakk RK 
for et spennende klubbmøte med Rotary 
Foundation trustee Jennifer Jones og 
hennes mann Nick Kravacich fra Canada. 
De fortalte om internasjonale 
rotaryprosjekter som open heart surgery i 
Jordan.  

 

 

 

      

 
 

Det ble en liten jubileumsmaraton for meg 
lørdag 23. november – først til en flott 
jubileumsfest i Ås Rotaryklubb hvor jeg 
møte mange bekjente, blant annet også Ole-
Ludvig Kleven. Presidenten var kledd i 
finstasen, i likhet med de fleste gjestene. Jeg 
hadde gjerne vært lenger enn jeg kunne. Jeg 
rakk å holde talen min, spise en deilig 
middag, for å så forflytte meg sørover mot 
Råde for å holde en ny tale i anledning Råde 
Rotaryklubbs 50-års jubileum.... og for å 
kose meg med deilig dessert. Og vi fikk til og 
med danset litt. Alt i alt – en travel, men 
superhyggelig kveld! 

      RÅDE RK FYLLER 50   

DG og DGE sammen med Hans 

Christian Kihl, eier av Kihl gård hvor 

jubileet ble gebyret feiret.   

http://d2260.rotary.no/no/moteplan


  

LUTEFISK – ET EVENTYR 

CLUB VISIONING 
 

 
 

Sjekk distriktets 2019-2020 håndbok s. 65 for 

mer informasjon om Club Visioning.  

 

 

 

 

 
 

LUTEFISK i DRØBAK 
Fredag 22.11. ble det smaksrik lutefisk og 

mye rotarystoff i Rotary. Som alltid lagde 

Astrid Urbye et flott referat. Referatet med 

bilder og tekst kan dere leste på distriktets 

webside (melding fra 22. november). 

ET SEPTER FOR 
DRONNINGEN 

 
.....det sa altså ikke jeg, men en snill Egil 
Syversen, som hadde laget det. Takk skal du 
ha for denne fine gaven. Den smykker nå 
inngangspartiet til huset mitt. 
 

 

Kontaktperson: Marit 

Liv Solbjørg fra Nittedal 

Rotaryklubb 

Tlf.: 95835831 

marit.liv.solbjorg@gmail

.com 

 

Jeg må få lov å fortelle om min erfaring med lutefisk. Tenk dere følgende scenario: Bachmanns hadde 
akkurat flyttet til Norge og så kommer den første invitasjonen til en lutefiskmiddag. Hurra, vi har fått 
venner! Dere skjønner at vi ikke visste hva lutet fisk var. Men fisken – og ikke minst tilbehøret – smakte 
gudelig. Noen uker senere bestemte vi oss å lage vår egen lutefiskmiddag. Det ble et uhell. Vi kjøpte fisken 
og gjorde som det sto på posen – husk at vi hadde flyttet til Norge for ca. 4 måneder siden og norsken var 
ikke helt på stell enda. Ok. Vi tok fisken ut av plastposen, la den inn i en kjele med vann og kokte den. Da 
vi skulle sjekke om fisken var klar til å spise, så hadde den forsvunnet! Kjelen var full av gele. Vi var 
modige og tok en smaksprøve, men det fristet ikke. Så serverte vi delikatessen til katten Freddy, som 
snudde seg og løp med halen i varet så fort han kunne – dette ville han ikke spise. Så vi konkluderte at 
hvis ikke katten spiser lutefisk skal ikke vi heller. 

 
Men etter å ha smakt på lutefisk på flere anledninger i rotaryklubbene i forjulstiden må jeg bare innse at 
jeg gjorde alt feil! Og Lutefisk er ikke noe å forakte!  

 

RAKFISK i SAGDALEN 
For en flott og hyggelig kveld også dette ble. 

Vi sang, spiste rakfisk, danset og fortalte 

vitser. Rotary er GØY! 

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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  GUVERNØRBESØK I OMRÅDE G  

20. november gjorde klubbene i område G alt 

de kunne for å få til et inspirerende møte med 

distriktsguvernøren. Rundt 90 rotarianere fra 

klubbene møttes for å høre nyheter fra 

distriktet og RI, samt å presentere egne 

prosjekter. 

Kvelden begynte med et formøte mellom 

distriktsguvernøren og presidentene og 

sekretærene i de 8 klubbene i området G. Så 

hilste møteleder Gunnar Aasgard, president i 

Strømmen RK, alle deltakere velkommen før 

noen flinke kulturskoleelevene fikk presentere 

et par fine låter. Guvernøren holdt en 

inspirerende tale om det som rører seg i 

rotaryverden, og de 8 klubbpresidentene 

presenterte et flott utvalg av prosjekter 

klubbene gjennomfører. Flere berøringspunkter 

mellom klubbene, spesielt mellom prosjekter 

som omhandler flyktningsarbeid og mentoring, 

ble identifisert og ga et godt utgangspunkt for 

enda tettere samarbeid. 

De fleste av årets måneder har spesielle tema. Over 

BESØK I TRØGSTAD 
 

Trøgstad Rotaryklubb ønsket å høre mer om 

de nye medlemskapsmodellene og andre 

interessante nyheter fra distriktet. Det ble en 

flott og inspirerende kveld. Og mye latter ble 

det også. Guvernørens 5. spørsmål «Er det 

gøy?» kunne nok en gang besvares med 

«Jaaaa».   

 

GUVERNØRBESØK I 
OMRÅDE E 
 
Mandag 28. oktober samlet klubbene i område E seg 
til et felles møte med distriktsguvernøren. Som 
vanlig møttes først presidentene for å diskutere 
gleder og utfordringer. Møtedeltakerne kunne enes 
om at møtets intensjoner ble innfridd. 
 
Mens guvernøren viste sitt imponerende 
avisklippetriks, snakket Jutta om at det er viktig at 
rotarianere er «people of action». Man kan gjerne 
stille på møter for å høre interessante foredrag og 
møte andre mennesker, men Rotary skal være noe 
mer, og rotarianere skal gjøre noe mer. Vise verden 
at man er engasjert, leve etter mottoene om «doing 
good in the world» og sette «service above self». Hun 
føler selv sannheten i årets tema, «Rotary connects 
the world», og brukte seg selv, mannen og datteren 
som eksempler på hva engasjementet og mulighetene 
i Rotary har gjort for dem. Og kanskje er vi her ved 
selve kjernen: Jo mer du deler og gir av deg selv i 
Rotary, jo mer får du igjen – i form av virkelige 
verdier. De verdiene som ikke kan måles i penger. 
Distriktsguvernør Jutta Bachmann var opptatt av at 
Rotary trenger å vitaliseres og tilpasses dagens 
mennesker, hvor ofte begge i et parforhold er i 
arbeid, og de har barn som skal følges opp i skole og 
fritid. 

Erling Lothe Lie, President Nesodden Rotaryklubb 

 

 
 

 

President Mona Stensrud i Tune Rotaryklubb 
hadde den store gleden å dele ut Paul Harris 
utmerkelser til høyesterettsadvokat Thorer 
Ytterbøl og fd Rådmann Øyvind Bråthen. 
Tannlege Lars Resberg ble tatt opp som 
æresmedlem. Gratulerer! 

 

 

 

PHFer og ÆRESMEDLEMMER I TUNE RK 



 

 

 

 

 

 

 

GUVERNØRSKIFTE 
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