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… og til det første nyhetsbrevet i rotaryåret 2019-

2020. Guvernørens nyhetsbrev kommer til å ha faste 

spalter om polio, månedstemaer, kurs og seminarer, 

ungdomsutveksling, medlemsutvikling, og nyheter 

fra nær og fjern.  

Jeg håper at dere finner nyttig informasjon i 

nyhetsbrevet og sender meg tekster, bilder og 

omtaler slik at all denne informasjonen kan 

kunngjøres på distriktets web- og FB-sider.  

Jeg ser fram til et fruktbart samarbeid med alle dere 

gode rotarianere i D2260.  

Med vennlig hilsen, 

DG Jutta Bachmann 

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

 

 

KLUBBJUBILEER 
 

Vi gratulerer Askim Rotaryklubb med 70-årsjubileum og Ås Rotaryklubb med 60-

årsjubileum! 
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      ÅRETS GUVERNØR   

          MÅNEDSTEMA  Kjære rotarianere i D2260, venner av Rotary.  

 

Årets motto er «Rotary connects the world».  
Et slikt motto er vidtfavnende. Vi etterlever det 
– ikke minst – ved å bidra med prosjekter for å 
skape en bedre verden for mennesker som ikke 
har det så bra som oss – og har som høyeste 
intensjon å bidra til fred på jorden. 
 

For å leve opp til et slikt motto ønsker jeg å knytte 

klubbene og deres medlemmer nærmere hverandre – 

gjerne på tvers av klubbene. Jeg har derfor valgt – i 

tråd med Rotary International  President Mark 

Daniel Maloneys oppfordring – å videreføre det 

tiltaket mange distrikter allerede med stort hell er i 

gang med  - gjennomføre felles møter der klubbene i 

ett område sammen møter guvernøren for å utveksle 

erfaringer, finne samarbeidspartnere og bygge  på 

synergier m.m.  

 

I samarbeid klubber imellom kan det oppnås mye 

innen Rotarys fokusområder – det være seg klubber i 

samme område, i distriktet eller i andre land.  

Fokuset skal være på samarbeid og kunnskapsdeling 

på tvers av klubbene. 

 

Distriktsguvernøren vil selvfølgelig også besøke 

klubbene. Det være seg klubber som ønsker å 

markere noe spesielt som for eksempel feire et 

jubileum, bidra med en stand på en festival, 

innsamlingsaksjoner for et godt formål, eller 

diskutere klubbdrift, årets motto, Rotarys nye 

fleksibilitet, nye klubbformater osv. Jeg oppfordrer 

til å ta kontakt for å invitere Distriktsguvernøren til 

noe dere brenner for. 

 

 

Med vennlig hilsen, 

DG Jutta Bachmann 

 

 

 

 

 
 

DISTRIKTKONFERANSEN 

MØTER I AUGUST 
 

08.08.: Ledermøte 

15.08.: Distriktsråd 1 

22.08.: Påmeldingsfrist Distriktskonferanse 

24.08.: Halvmaraton/maraton i Reikjavik 

24.08.: Styremøte (NORFO) 

28.08.: Rotaryskolen - Medlemsutvikling 

29.08.: Rotaryskolen – Medlemsutvikling 

 

Si møteplan for oppdatert møteinformasjon 

 

 

DISRIKTSKONFERANSE 
5.-7. OKTOBER 

PÅ COLOR FANTASY 

De fleste av årets måneder har spesielle tema. Over hele 

verden har rotarianere det samme fokus, og service er 

rettet inn mot de samme områder. Juli har ikke noe 

spesielt tema, det er måneden mange klubber tar møtefri, 

noen gjennomfører sommermøter, klubbmedlemmer 

reiser rundt verden og besøker andre klubber, eller 

måneden der, i hvert fall i vårt distrikt, store seilskuter 

kommer til Fredrikstad og de seks klubbene i område B 

tilbyr aktiviteter under «The Tall Ships Races».  
 

Årets tema:  
“Rotary og FNs bærekraftsmål: 
Bidrag til en sunnere, fredeligere og 
mer bærekraftig verden” . 
 
Det vil være foredragsholdere innen de 
forskjellige bærekraftsmålene og 
presentasjon av forskjellige 
klubbprosjekter i House of Friendship.  

 

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


  

MER OM 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.  
 
Påmeldingsfrist: 22. august 2019 
 
Mer informasjon og påmelding: http://d2260.rotary.no/no/2019-2020-distriktskonferansen  

 

CLUB VISIONING 
 

 
 

Sjekk distriktets 2019-2020 håndbok s. 65 for 

mer informasjon om Club Visioning.  

 

 

 

 

CLUB CENTRAL 
Frist for å legge inn «klubbens planer og 

mål» i Rotary Club Central er 1. august.  

Har dere spørsmål/tekniske problemer, 

vennligst ta kontakt med DICO, Johnny 

Rivli ved å sende en epost til 

DICO2260@rotary.no. 

Rotary Project Fairs 
 
Er dere ute etter et internasjonalt prosjekt, vil 
dere koble reise med deltakelse i service-
prosjekter, bli kjent med internasjonale 
rotarianer, finne internasjonale sam-
arbeidspartnere da kan man gjerne dra til 
såkalte Rotary Project Fairs som arrangeres i 
mange forskjellige land. Der presenterer 
Rotaryklubber prosjekter som de ønsker seg 
samarbeidspartnere til samtidig som man kan 
se hvordan prosjektene gjennomføres i de 
forskjellige landene.   
 
Mer informasjon på distriktets webside eller 
på https://my.rotary.org/en/exchange-
ideas/project-fairs. 
 
 

 

 

Kontaktperson: Marit 

Liv Solbjørg fra Nittedal 

Rotaryklubb 

Tlf.: 95835831 

marit.liv.solbjorg@gmail

.com 

 

NOE DERE VIL MEDDELE 
 
Da ønsker vi at dere sender oss informasjon om 
akkurat dette til rotary@jutta-bachmann.com.  

 

 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=v5Kw6XSCsVg
http://d2260.rotary.no/no/2019-2020-distriktskonferansen
http://d2260.rotary.no/file-manager/file/2019-2020%20Jutta%20Bachmann/Handboken/Handbok_D2260_2019-20%20v1_3.pdf?context=mosdoc
https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/project-fairs
https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/project-fairs
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      ÅRETS RI PRESIDENT   

Mark Daniel Maloney er fra Ducator i 

Alabama. Han har hatt mange verv i Rotary og 

vil forandre Rotary. Under Rotary International 

Assembly i San Diego la Mark Daniel Maloney 

fram sitt tema for organisasjonen for rotaryåret 

2019/2020.  

Maloney har 4 hovedfokus. 

1) Det første hovedfokuset er å bidra til at 

Rotary vokser for å kunne utvide vår 

tjeneste, øke virkningen av våre 

prosjekter. Men viktigst er å øke antall 

medlemmer slik at vi kan oppnå mer. 

2) Vi trenger å fremme en kultur der 

Rotary ikke konkurrerer med familien, 

men heller utfyller den. Medlemmene 

bør aldri måtte velge mellom Rotary og 

familie 

3) Nødvendigheten av  å utvikle en levende 

organisasjon for at rotarianere som er 

yrkesaktive våger å ta på seg verv som 

president, sekretær, kasserer, 

komitéleder og ikke minst guvernør.  

4) Fokus på  Rotarys historie og varige 

forhold til De forente nasjoner. I 2020, 

mens Rotary markerer sitt 115. år, har 

FN sitt 75-årsjubileum. Det er derfor 

årets distriktskonferanse fokuserer også 

på samarbeidet med FN og de 17 

bærekraftsmål. 

Mer om Maloneys mål finner dere i håndboken 

og/eller på Rotary Internationals websider.  

 

 

KURS TIL HØSTEN 
 

Til høsten gjennomfører distriktet flere kurs, 

blant annet Rotary Leadership Institute (RLI) 

og kurs om medlemsutvikling, The Rotary 

Foundation og Rotary generelt. Sjekk 

møteplanen om når disse kursene finner sted. 

Ta kontakt med distrikttrener (DT) og/eller 

RLI-koordinator hvis du har spørsmål.  

DT: Gro Irene Holt, tlf. 92817959, 

Gro.Irene.Holt@edu.nord-odal.kommune.no 

RLI-koordinator: Elsa Nysveen, tlf. 

90951339, elsa.ny@online.no 

Mer informasjon om kursene på distriktets 

webside.  

 

 
 
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 
 
Høstens program: 
 
12. 09.: Anne-Marie Helland, tidligere 
gerneralsekretær i Kirkens nødhjelp 
 
19.10.: Nina Rygh, DNV GL 
 
07.11.: TBA 

. 

 

 

 

 

 

 

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.» 

UNGDOMSUTVEKSLING 
 

Utvekslingsstudentene som har vårt ute har kommet tilbake og våre «2018-2019 inbounds» har reist hjem 

igjen. Mange tårer har blitt felt. Snart vil et nytt kull studenter reise ut og et nytt kull studenter ankomme. 

Norge. I år sender distriktet 9 studenter ut i den store verden. Kontakt DYEO Kristin Samuelsen for mer 

informasjon eller sjekk distriktets 2019-2020 håndbok.   

 

 

http://d2260.rotary.no/no/2019-2020-handbok#.XSuUQy2B2t8
http://www.rotary.org/
http://d2260.rotary.no/no/moteplan#.XSuMYS2B2t8
http://d2260.rotary.no/file-manager/file/2019-2020%20Jutta%20Bachmann/Handboken/Handbok_D2260_2019-20%20v1_3.pdf?context=mosdoc


 

 

 

D2260 ER «PEOPLE OF ACTION» 
 

 

 

GUVERNØRSKIFTE 

 
 

Tusen takk Borge Rotaryklubb, Fredrikstad 

Rotaryklubb, Gamlebyen Rotaryklubb, Hvaler 

Rotaryklubb og Rolvsøy Rotaryklubb for at vi 

fikk være sammen med dere og promotere 

Kenya-prosjektet vårt i Rotary-teltet på Isegran 

under The Tall Ships Races i Fredrikstad mellom 

11. og 14. juli 2019.  

 

Tankene da og nå fokuserer på hvor mange 

hyggelige rotarianere vi har i distriktet. En 

stemme i hode synger: jo mere vi er sammen, jo 

gladere jeg blir.  

 

Det var interessant og motiverende å være 

sammen med dere. Med ønske om mer samvær 

og mer glede.  

 

Hilsen Onsøy Rotaryklubb ved Rannveig Misund 

Olsen (Prosjektleder Kenja-prosjektet) 

 

 

 

 

 

Distriktsorganisasjonen og medlemmer av Nesodden Rotaryklubb i full fart i det nye rotaryåret på 

Berger stadion på Nesodden under guvernørsskifte 15. juni 2019. 

GUVERNØR PÅ BESØK 
 

hos klubbene i område B under The Tall Ships 

Races.  

 

 
 

 Det er alltid en glede for distriktsguvernøren å 

treffe «People of Action», for eksempel de fire 

engasjerte, inspirerende og gledespredende 

presidenter fra Gamlebyen/Fredrikstad. Bildet 

viser (fra venstre til høyre): Tove Nygren 

(2020-2021), Bernt Erik Børresen (2019-2020), 

distriktsguvernør Jutta Bachmann, Dag 

Strømsæther (2018-2019), Johan Fauske 

(2017-2018). 

 

Klubbpresidentene gleder seg allerede til 

fellesmøtet med distriktsguvernøren til høsten.  
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POLIO – STATUS QUO 

I mange år har RI utvist iherdig innsats for å 
utrydde polio. Gjennom et krafttak sammen med 
internasjonale partnere som WHO og UNICEF 
har poliomyelitt gått ned fra mer enn 300 000 
tilfeller per år i 80-tallet til få titalls tilfeller per 
år begrenset til bare to land – Afghanistan og 
Pakistan. Etter en reduksjon med mer enn 99% 
er vi i nå i sluttfasen av å fullføre jobben og 
utrydde polio for godt. Alle Rotarianere har sett 
eller hørt slogan «We are this close». 
 
I Norge er vi så heldige at poliomyelitt ikke 
lenger forekommer. Etter meldeplikten for 
sykdommen ble innført i Norge i 1975 er det bare 
5 registrerte tilfeller av polio – alle var 
importerte. Kanskje er det derfor at også norske 
rotarianere begynne å spørre: «Hvorfor trenger 
vi fortsatt så mye penger for kampen mot polio?» 
og «Når kommer vi endelig i mål og ser polio 
utryddet?» 
 
I år ble det iverksatt Polio Endgame Strategy 
2019-2023, som skisserer tiltak for å komme i 
mål. De nyeste tall for poliotilfeller viser at vi 
fremdeles har et stykke å gå. Den 22. juli var det 
registrert 56 polio type 1 tilfeller (45 i Pakistan 
og 11 i Afghanistan). I tillegg var det 38 
vaksineassosierte tilfeller.  
 

I mine månedsbrev vil jeg ha kampen mot polio 
som fast spalte. Jeg ønsker å supplere dere med 
fakta om utfordringene i kampen mot polio, slik 
at alle forstår hvorfor kampen mot polio må 
fortsette(s). Sammen gjør vi historie!!! 
 

Countdown to history – Donate now! 
 

Interessert i å høre mer om polio? Ta gjerne 

kontakt med Bjørn Olav Rosseland 

(bjorn.rosseland@nmbu.no). 

OG TIL SLUTT OG IKKE MINST..... 
 

 

 

 

 

Tusen takk past guvernør Rune Magnussen. Du har 
gjort en formidabel jobb, både her i distriktet, og 
sammen med dine 5 guvernørkollegaer på nasjonalt 
nivå.  

Vi ser frem til vet idere godt samarbeid både i 
ledergruppen og som TRF-ansvarlig i 
distriktsorganisasjonen.  

 

 

 

  

SHELTERBOX 
 
Rotary og Shelterbox har fornyet avtalen, og 
D2260 intensiverer samarbeidet. Ønsker dere å 
låne en box til å markedsføre Shelterbox/samle 
inn penger til en, kontakt DG, som har én til 
disposisjon. I september har DYEO og partneren 
til DG, Lutz Bachmann, som begge brenner for 
Shelterbox, blitt invitert til Shelterbox-camp i 
Sverige. Neste gang kan det være din tur. 
Interessert?  

 

 

 

Hans Petter Hellerøy (70) 

Ann-Hege Indrevoll (50) 

Astrid M. Aasum (80) 

John Røstad (80) 

Hans E. Sundt (90) 

Hans Eirik Nilsen (50) 

Erling Aabakken (70) 

Kjell Reidar Storhaug (80) 

Biørn Borge (70) 

Bjørn Andresen (80) 

Odd Petter Svarstad (60) 

Arve Strømsæther (70) 
Arne Jermstad (70) 
 
Og alle andre som ikke fylte 
runde bursdager i juli, men 
feiret år! 

 

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
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