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I denne utgaven 
... Seks måneder igjen til Ine Barlie overtar 

stafettpinnen som distriktsguvernør. Føles litt 

vemodig og bra samtidig. Ine har allerede lært mye – 

blant annet på guvernørstrening i San Diego i januar. 

Bildet viser de 6 norske distriktsguvernørene 2020-

2021 i San Diego, hvor de møtte rundt 530 kolleger 

fra hele verden. Ine kommer til å lære opp sin 

distriktsorganisasjon i løpet av februar, og 

presidentene blir godt forberedt på året som 

kommer på PETS 7. mars.  

Ta kontakt hvis dere lurer på noe eller vil fortelle 

meg noe. Takk for supert samarbeid i de seks 

månedene som har allerede gått.   

Rotaryhilsen, 

DG Jutta Bachmann 

 

 

Med vennlig hilsen, 

DG Jutta Bachmann 

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

 

 

KLUBBJUBILEER 
 
Vi gratulerer! Mysen RK som feirer 65 20.01., Ski og Langhus RK  

som feirer 65 7.1. og Ørje-Töcksfors som feirer 50 5.1. 

 

Aurskog-Høland 24. 02. 1975. 

Enebakk 22. 01. 1982. 

Hvaler 08. 02. 1997. 

Moss 07. 02. 1946. 

Rakkestad Rotary 18. 02. 1977. 
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      NY RI PRESIDENT   

          MÅNEDSTEMA  

De fleste av årets måneder har spesielle tema. Over 

MØTER i JANUAR/FEBRUAR 
 

To. 23.1. 

To. 30.1. 

To. 30.1 

Ørje-Töcksfors RK – m. Jonny Gander 

Midtveismøte for klubbpresidenter 

Styremøte NORFO 

Lø. 1.2. 

Lø. 8.2. 

On. 12.2. 

To. 13.2. 

On. 19.2. 

On 26.2. 

To. 27.2. 

Medlemsutvikling /zone 18 

Rotary Leadership Institute 

Skjeberg Rotaryklubb 

AG-samling – sittende og nye 

Fellesmøte DG/klubber område D 

Nannestad RK 

District Team Training Seminar 

 

 

 

Januar er Vocational Service Month, altså 
månaden som har fokus på yrkestjenestener. 
Februar er Peacebuilding and Conflict 
Prevention Month. Fred og konfliktforebygging 
er en høyt prioritert oppgave hos Rotary.  
 
I andre ord kan vi sammenfatte dette slik: 

Rotary er en yrkesbasert og verdensomspennende 

serviceorganisasjon som arbeider for 

mellomfolkelig forståelse gjennom vennskap over 

landegrenser.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Til alle som fyller år i januar og! Gratulerer.  

 

 

Ine møtte RI President Elect Holger 
Knaack from Tyskland da hun og 
mannen Ove var på guvernørstrening i 
San Diego i januar. Knaack er 
 

• medlem av Herzogtum 
Lauenburg-Mölln Rotaryklubb, 
Tyskland 

• har vært medlem siden 1992 
• kasserer, medlem og leder av 

ulike komiteer 
• sittet på Council on Legislation,  

som zone coordinator og 
distriktsguvernør 

• CEO i Knaack KG (eiendom) 
• Partner og manager Knaack 

Enterprises, familiebedrift 125 år  
• Major donor til TRF med kona 

Susanne og medlem av Bequest 
Society  

 

De 6 norske guvernørene for året 2020-
2021: Roald Fiksdal 2305, Ine Barlie 
2260, Terje Gaarden 2275, Berit 
Reppesgård 2290, Jostein Osnes 2250 og 
Inger-Marie Schytte Blix 2310  

      SOMMERCAMPS 

 
Det ligger fremdeles mange spennende turer til 
ulike land klare på nettsidene. Har dere noen som 
vil reise på sommercamp, send dem linken under 
så kan de selv gå inn og se. 
http://rotary.no/no/internasjonale-
sommerleirer-2020#.Xd5zROhKhPY 

 
Dette er en glimrende måte å promotere Rotary 
på, samtidig som leirene gir de deltakende 
ungdommene en opplevelse for livet.  

http://rotary.no/no/internasjonale-sommerleirer-2020#.Xd5zROhKhPY
http://rotary.no/no/internasjonale-sommerleirer-2020#.Xd5zROhKhPY


 

 

 

 
 

Nominasjonskomitéen har valgt Hans Christian Kihl som 
distriktsguvernør for året 2022-23. De fleste av dere 
kjenner Hans Christian som arrangør for de mange 
interessante Rotary Business Network-møtene på Kihl 
gård.  
 
Hans Christian er 55 år, gift med Jane og har 3 barn.  
Han er veldig omgjengelig og sosial med stor 
gjennomføringsevne, og alltid hjertet på riktig plass.  Han 
er idérik, har en gründerånd og et stort kontaktnett.  

Han har vært gårdbruker siden 1990 og mange har nok smakt eggene hans rundt 5000 høner 
produserer. Han har langvarig ledererfaring fra private selskaper og foreninger.  
 
Karrieren hans i Råde Rotaryklubb begynte i 2008, han var klubbpresident i rotaryåret 2015-2016, 
han har vært koordinator for Rotary Business Network siden 2017 og er fortsatt – etter mange år – 
Vice President Northern Europe for ITHF, International travel and hosting fellowship. 

DGND HANS CHRISTIAN KIHL   

Her ser dere Hans Christian 
sammen med DG Jutta Bachmann 
og DGE Ine Barlie på Kihl gård hvor 
det ble feiret 50-års jubileet til Råde 
Rotaryklubb.  

 

 
 
 
Midtveismøtet for sittende presidenter ble 
gjennomført i «Folkets hus» på Nesodden. 
Presidentene fikk en oppdatering for de viktigste 
satsningsområdene i distriktet, blant annet 
ungdomsutvekslingsprogrammet, RYLA, TRF, 
RLI og Club Visioning. DGND Hans Christian Kihl 
ble presentert og AGene kunne fortelle at det var 
stor aktivitet og motivasjon i områdene. 
 
Medlemsverving og styrebesetningen byr alltid på 
utfordringer. Derfor ble Jonny Gander-Hansen fra 
Sarpsborg Rotaryklubb invitert for å fortelle om 
hvordan klubben klarte å øke medlemstallet på en 
ganske kort tid. Presidenten i Askim Rotaryklubb 
presenterte klubbens oppskrift for å sikre 
styrevervene i klubben. Begge presentasjonene 
har blitt sendt til presidentene per epost. Skulle 
noen andre ønske presentasjonene til Jonny og 
Roy, send meg gjerne en epost, så ordner det seg.  

 
Dagen ble avsluttet med en liten quiz av DG. Tre 
rotarianere – Bernt Erik Børresen fra Gamlebyen 
RK, Chebel Kassab fra Fredriksten RK og én til 
(som jeg dessverre ikke husker navnet på siden 
det var flere som hadde svart riktig, vennligst 
kontakt meg) har vunnet priser som består av at 
DG kommer hjem til vedkommende og lager tysk 
mat. Vi satser på at det blir realisert så snart vi er 
tilbake til ikke-korona-tilstander igjen.  

      MIDTVEISMØTE   

 

 
17. desember ble Varna Rotaractklubb offisielt 
etablert med 11 unge voksne fra Moss og omegn. En 
stolt Sean Armana, som sto i spissen for 
etableringen av klubben, og distriktsledelsen med 
DG Jutta Bachmann, IPTG Rune Magnussen, DGE 
Ine Barlie, DGN Lars Borgestrand, PDG Lena 
Mjerskaug og AG Biørn Borge var blant  
gratulantene! Vi ønsker Varna Rotaract lykke til! 

 
Per 16. januar var nesten 60 ungdommer påmeldt 
til årets RYLA. Vi gleder oss til et flott seminar 22 – 
24. mars på Oscarsborg. Tusen takk til RYLA-
teamet med Britt-Heidi Berger i spissen. Dere gjør 
en superbra jobb! Gleder meg.  
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ICARE-PROSJEKTET   
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