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I denne utgaven 
... 

Koronaviruset er allerede på alles munner. Vi kunne 
fortsatt gjennomføre PETS lørdag 3. mars – 
selvfølgelig med noen forholdsregler. 12. mars – en 
dag før bursdagen min – avlyste vi alle møtene fram 
til påske for å bidra til å begrense smitten best mulig. 
Myndighetenes tiltak er de mest inngripende foretatt 
i landet vårt i fredstid. Og det appelleres til 
solidaritet og dugnadsånd. Nettopp solidaritet og 
dugnadsånd er verdier som står høyt i Rotary, og 
selvsagt skal vi bidra med vårt. Følg med på 
distriktets webside for oppdatert informasjon om 
korona og andre nyheter.  

Rotaryhilsener,  

DG Jutta Bachmann 

 

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

 

 

KLUBBJUBILEER 
 
Vi gratulerer Fredrikstad RK, Halden RK, Lillestrøm RK, Lørenskog RK, Nannestad RK, Onsøy 
RK, Oppegård RK og Våler RK med charterjubileer i mars.  
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      KORONA   

       DG-GRUPPA PÅ PETS  
Vi opplever nå en tid med mye usikkerhet 
knyttet til spredning av det nye koronaviruset. 
WHO har anbefalt mange land å innføre det 
som benevnes som “aggressive tiltak”.  
 
Basert på det RI skriver, råder ledergruppen i 
distrikt 2260 å følge anbefalinger gitt av norske 
(både nasjonale og lokale) myndigheter og viser 
til disses websider. Som sagt innledningsvis, 
avlyser vi alle møter i distriktets og klubbenes 
regi. 
 
FOLKEHELSEINSTITUTTET:  
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-
sykdommer/corona/ og  
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta
/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-
koronavirus-coronavirus-2019-nco/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

De fleste av årets måneder har spesielle tema. Over 

MØTER i MARS 
 

Lø. 7.3. 
To. 12.3. 
Lø. 14.3. 
20. – 22.3. 
To. 26.3. 
Lø. 28.3. 

PETS + Distriktssamling 
Nytt områdemøte i Gamlebyen 
Rotary Leadership Institute 
RYLA (arrangeres av område F) 
Ledermøte 4 & Guvernørrådsmøte 
Rotary Leadership Institute 
 

Møtene fra og med 12.3. avlyses pga smittefaren 
ifølge koronaviruset. Noen distriktsmøter avholdes 
på Skype/GoToMeeting. Nytt RYLA-dato: 16.-18. 
oktober 2020. 
 
 

 

 
 
Til alle som fyller år i mars! Gratulerer.  

Under PETS delte IPDG Rune Magnussen og DG 
Jutta Bachmann ut en PHF til Jonny Gander-
Hansen for hans store engasjement og suksess 
med å verve medlemmer, og ikke minst for å være 
alltid beredt til å videreformidle denne 
suksessoppskriften til andre rotarianere i 
distriktet. 
 

 

PETS 
 

 
 
Hvorfor åpnet DG PETS med årer i hånda? Jepp – 
for å appellere til kreativitet og idérikdom. Årer 
symboliserer Holger Knaack – som er styreleder for 
en golfklubb i hjembyen sin og gründer av Karl-
Adam stiftelsen (roing). Spinn tanken videre.....  
 
Og DGE Ine Barlie og hennes stab leverte alt man 
kunne ønske – også innblikk i Ines liv som bryter og 
det hun måtte oppleve i en veldig ung alder da faren 
ble bortrevet i en bilulykke.  
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Barry Matheson ble bisatt fra Hovin kirke ved Jessheim onsdag 4. mars. 
Kirken var fylt til siste plass av mennesker som ønsket å vise ham en siste ære 
og gi ham en siste hilsen. 
 
Barrys varme personlighet ble beskrevet gjennom minnetaler av tre 
barnebarn og av hans bror Shawn. Videre ga en representant for 
musikkbransjen et bilde av hans omfattende virksomhet til hjelp for både 
unge og etablerte band, musikere og sangere. Det musikalske Norge var da 
også godt representert under seremonien ved at Rolf Løvland, Ole Edvard 
Antonsen, Cathrine Iversen, Espen Grjotheim, Ingebjørg Bratland og Espen 
Lind bidro med musikalske perler til minne om Barry Matheson. 
 
 
 

Guvernør for Distrikt 2260, Jutta Bachmann, som også er styreleder i Norsk Rotary Forum, formidlet 
på en god måte Rotarys takknemlighet for Barrys betydelige innsats for organisasjonens arbeid. 
Videre var det bårekranser fra svært mange som Barry Matheson hadde hatt tett forretningsmessig, 
organisasjonsmessig eller personlig forhold til. Rotary International var representert ved PRIP Carl-
Wilhelm Stenhammar, og fra Evanston var det sendt bårekrans fra RI-president Mark Maloney. 
 
Forrettende prest var Marit Rødningen Seines, og til utgang fremførte Frode Alnæs sitt eget verk Vitae 
lux i samspill med organist Jorunn Aasen Devold. 
 
Det var minnesamvær på Herredshuset på Jessheim etter bisettelsen. 
 
PDG Johan Østby 
 

HVIL I FRED, BARRY   

 
 
Jeg vil på denne måten sende en hilsen og stor takk til 
alle Barrys rotaryvenner. Jeg og hele familien har satt 
stor pris på all vennlig deltakelse, gode hilsener og 
donasjoner til RF i forbindelse med hans død og 
bisettelse. Rotaryfamilien var viktig for Barry og jeg er 
glad for at så mange har gitt uttrykk for sin 
takknemlighet for hans innsats og på denne måten 
året hans minne.  
 
Berit Nordengen 

HILSEN FRA BARRYS FAMILIE    
 
 
Nå har vi vært i Mosambik og sett at utstyret vi 
samlet inn penger til er på plass og i bruk.  
Ambulanse, operasjonsmikroskop, lasermaskin 
til operasjon av grå stær, 11 sett til 
forundersøkelser er anskaffet for midlene. Totalt 
samlet vi inn kr 738.745, med god hjelp fra 
distriktet og Rotary Foundation. 
 
Vi besøkte klinikken i Chimoio, der det er nokså 
kaotisk. Man kommer og stiller seg i kø for 
behandling, men operasjoner blir utført og folk 
får synet tilbake. Ambulansen henter pasienter 
fra omkringliggende steder og kjører dem til 
hospitalet. 
 
I tillegg var vi ute på to skoler og et universitet 
hvor vi sjekket barn og studenter. Det er 
skremmende å se hvor mange barn som har en 
øyesykdom og som kanskje aldri ville blitt 
oppdaget. På to dager fant vi 7 med grå stær og 4 
med grønn stær i tillegg til flere som allerede var 
blinde av tracom, da blir hornhinnen ødelagt og 
man har selv prøvd med lokale urter for å 
behandle, noe som bare gjør vondt verre. Eneste 
mulighet for behandling av dette er 
transplantasjon, og det vil man aldri kunne få i et 
land som Mosambik.  
 
Vi hadde med brilleinnfatninger som vi delte ut 
til studenter på universitetet, så måtte de selv 
ordne glass etter våre brillesedler. 
 
 

ICARE-PROSJEKTET   

 
 
Meningen er at Blindeforbundet vil fortsette med 
skoletester, men nå er det innført en særlønn for 
helsearbeidere som er ute i felten, og den tilsvarer en 
halv månedslønn, dette har Blindeforbundet ikke 
penger til! 
 
Vi har hatt et flott samarbeid med Rotary Chimoio, vi 
har også bodd privat under oppholdet. Mange takk til 
Nela og klubben! 
 
Lise Bjørnsen – Eidsvoll Rotayrklubb 
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