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... 

For noen måneder vi har hatt! De første 
områdemøtene gikk av stabelen i september, så kom 
distriktskonferansen på Color Line, etterfulgt av flere 
områdemøter med distriktsguvernøren og 
guvenørsbesøk i klubbene. Det har vært svært 
givende å være med på alle disse møtene, jeg har lært 
mye og har opplevd et felleskap i klubbene en kan 
lete lenge etter. Jeg er imponert over innsatsen og 
arbeidet klubbene har lagt ned for å få 
områdemøtene med guvernøren på plass med stor 
suksess og entusiasme. Og jeg er like imponert over 
prosjektene klubbene jobber med. Dere kan være 
stolte av det dere får til! Tusen takk for at dere er 
med å fremme Rotarys tanker og verdier. Og jeg så at 
dere også har med i møtene deres det 5. spørsmålet 
vi har introdusert i distriktet: Er det gøy? 

Mange Rotaryhilsener, 

DG Jutta Bachmann 

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

 

 

 

KLUBBJUBILEER 
 
Eidsvoll 18. 10. 1958. 
Gjersjøen 11. 10. 1993. 
Kløfta 23. 11. 1970. 
Rolvsøy 12. 10. 1984. 
Skedsmokorset 20. 10. 1970. 

 

GUVERNØRSKIFTE 

Distriktsorganisasjonen og medlemmer av Nesodden Rotaryklubb i full fart i det nye rotaryåret på 
Berger stadion på Nesodden under guvernørsskifte 15. juni 2019. 

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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      DG-MØTE I OMRÅDE B 

          MÅNEDSTEMA  

Rotaryklubbenes årlige besøk av distriktsguvernøren 
ble i år gjennomført på en helt ny måte. I stedet for 
enkeltvise møter med hver klubb, arrangerte 
Rotaryklubbene Onsøy, Rolfsøy, Borge, Gamlebyen, 
Hvaler og "moderklubben" Fredrikstad et felles møte 
med vår guvernør, Jutta Bachmann fra Nesodden 
Rotaryklubb, i Tøihuset i Gamlebyen. Hun er 
guvernør for alle Rotaryklubbene i Østfold og 
Akershus - og Töcksfors i Sverige. 
 
Tirsdag 29. oktober fikk rundt ett hundre rotarianere 
oppleve et inspirerende foredrag fra guvernøren som 
pekte på utfordringer og som klart motiverte for at vi 
har potensiale for å kunne møte disse. 
 
Etter foredraget gikk diskusjonene ivrig rundt 
bordene, med mange gode synspunkter og forslag til 
hvordan vi lokalt kan drive Rotary-arbeidet videre. 
Møtedeltakerne kunne enes om at møtets intensjoner 
om inspirasjon, diskusjon og å bli bedre kjent med 
hverandre i aller høyeste grad ble innfridd. 
 
Bernt Børresen - President i Gamlebyen 
Rotaryklubb. 
 
 
 
 
 
 
 

De fleste av årets måneder har spesielle tema. Over 
hele verden har rotarianere det samme fokus, og 

MØTER I 
Oktober/NOVEMBER 

 
To. 3. 
5.-7.10. 
Ma. 14. 
To. 17. 
18.-19. 
Lø. 19. 
Ma. 21. 
Ti. 22. 
On. 23. 
To. 24. 
To. 24. 
To. 24. 
Ti. 29. 
Ons. 30  

Distriktsråd 2 
Distriktskonferanse  
Vinsmaking Kløfta RK 
Rotary Business Network: Nina Rygh 
Styremøte/Høstmøte (NORFO) 
Rotary Leadership Institute (RLI) 
Fellesmøte DG/klubber i område E 
Fellesmøte DG/klubber i område C 
Rotaryskolen - Kommunikasjon 
Rotaryskolen - Kommunikasjon 
Rakfiskaften Sagdalen RK 
POLIODAGEN 
Fellesmøte DG/klubber i område B 
Intercitymøte område G – med Prof. 
Dag O. Hessen, UiO: Klodens tilstand – 
er det lys i tunnelen? 
 
NOVEMBER 

Ti. 5.  
Ons. 6. 
To. 7. 
To. 7. 
Tir. 12 
Tir. 12 
On. 13. 
To. 14. 
Lø. 16. 
Ma. 18. 
Ti. 19. 
Ons. 20. 
Tors. 21. 
Fr. 22. 
Lø. 23. 
Lø. 23. 
Ma. 25. 
Ti. 26. 
To. 28. 
Fr. 29. 
Lø. 30. 

Fellesmøte DG/klubber i område H 
Tune Rotaryklubb 
Trøgstad Rotaryklubb 
Rotary Business Network 
Charterseremoni Varna Rotaract 
Intercitymøte Jeløya 
Rakfiskaften v/Nannestad RK 
AG-samling 
Rotary Leadership Institute (RLI) 
Intercitymøte – «Hvite busser» 
Rakfiskaften Borge RK 
Fellesmøte DG/klubber i område G 
Ledermøte 2 
Drøbak RK - Lutefiskkveld 
60-års jubileum Ås RK  
50-års jubileum Råde RK  
Enebakk RK (besøk Jennifer Jones) 
Eisbeinkveld Lillestrøm RK 
Julebord Sagdalen RK 
Styremøte NORFO 
TRF-seminar (i regi av NORFO) 

 
Si møteplan for oppdatert møteinformasjon 

 
 

 

MONTH OLD THEME NEW THEME 
July Changeover Month Transition Month 
August Membership & Extension Membership & Extension 
September New Generations Basic Education and Literacy 
October Vocational Service Economic and Community Development 
November The Rotary Foundation The Rotary Foundation 
December Family of Rotary Disease Prevention and Treatment 
January Rotary Awareness Vocational Service 
February World Understanding Peace and Conflict Prevention/Resolution 
March Literacy Water and Sanitation 
April The Rotarian Magazine Maternal and Child Health 
May    Education Youth Service 
June Rotary Fellowships Rotary Fellowships 
 

TRF 
November er måneden for The Rotary Foundation 
(TRF). Her finner du kurs om TRF og mange andre 
tema: https://learn.rotary.org/members/learn/cat
alog.  

Vil dere vite mer om The Rotary Foundation og 
hvordan TRF midlene kommer prosjektene i 
Rotarys fokusområder til gode, ikke nøl med å 
invitere IPTG Rune Magnussen.  

Han kommer gjerne på besøk i klubbene. 

Navnene på månedstemaene har forandret seg! 
Sjekk tabellen for mer informasjon.  



  

ÅRETS DISTRIKTSKONFERANSE 
 
For første gang var det Nesodden Rotaryklubb som hadde distriktsguvernøren i D2260. Og for første 
gang var det dermed Nesodden Rotaryklubb som, sammen med distriktsledelsen skulle arrangere 
distriktskonferansen. Hm, hva gjør man da?  Nesodden har jo ikke noe stort hotell med 
konferansefasiliteter... Men daglig passerer det langs Nesoddlandet flere ferger med slike fasiliteter. Så 
hvorfor ikke gjøre en, i Rotay-sammenheng, ny vri? Ja, hvorfor ikke?   
 
Tanken var født, og beslutningen ble fattet. Det måtte bli på Kiel-fergen, på Color Fantasy. Vi bestemte 
at tema for konferansen skulle være «Rotary og FNs bærekraftsmål». En rekke foredragsholdere og 
andre aktører ble kontaktet, avtaler inngått og program laget. Invitasjoner ble sendt ut. Reaksjoner kom 
inn. De var for det meste veldig positive, men noen var også skeptiske, som rimelig var – når vi hadde 
funnet på noe så uvanlig. 
 
Konferanse ble det dog, og rundt 150 var med. Lørdag 5. oktober klokken 11.00 startet konferansen i det 
store auditoriet på skipet. I «vrimleområdet» utenfor salen hadde en rekke utstillere montert plakater 
og bord med informasjonsmateriell. Inne ledet Kristin Samuelsen og de utenlandske utvekslingselevene 
og norske «rebounds» an i allsangen «Barn av Regnbuen», før Nesodden Rotaryklubbs president  Erling 
Lothe Lie ønsket velkommen, Nesodden kommunes ordfører Truls Wickholm åpnet konferansen og 
distriktsguvernør Jutta Bachmann holdt åpningstale. Så var det hele i gang... 
 
Se video med noen høydepunkter fra årets distriktskonferanse::https://vimeo.com/403228125. Tusen 
takk til Konrad Bjoner, AG i område A, som har tatt mange flotte bilder under konferansen og laget 
den fine videoen, som gir et bittelite innblikk i det som konferansedeltakerne opplevde på Color Fantasy. 
Selve programmet kan lastes ned fra distriktets webside («Distriktskonferanse»).  
Her hilser en bukett entusiastiske konferansedeltakere til fotografen – og  til alle sine rotaryvenner som 
dessverre ikke hadde anledning til å være med på cruiset. 

 Tusen takk for alle hyggelige tilbakemeldinger om Distriktskonferansen 2019. Det var en glede å ha 
dere med! Minner allerede nå om Distriktskonferansen 2020, som går av stabelen 18. – 20. september 
2020 på Quality Hotel Entry på Mastemyr.  
Med vennlig hilsen Erling Lothe Lie, President i Nesodden RK 
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  GUVERNØRMØTE I KOLBEN   
24. september var klubbmedlemmene i Område 
F (Ski og Langhus RK, Enebakk RK, Gjersjøen RK, 
Kolbotn RK og Oppegård RK) samlet i 
Kulturhuset Kolben for å møte Guvernør Jutta 
Bachmann. Møtet var det første av Juttas møter 
med klubbene og medlemmene som for første 
gang var samlet på områdebasis.  

Møtet ble arrangert av Oppegård RK, og president 
Ådne Skålevåg åpnet møte med å ønske 
velkommen. Tor W. Johansen (AG) ledet møtet og 
han benyttet anledningen til å takke av områdets 
presidenter for 2018/2019 og å presentere årets 
presidenter. Etterfølger i rollen som AG for 
området fra 2020/2021, Dag Johansen fra 
Gjersjøen RK, ble også introdusert. 

Britt Heidi Berger, Gjersjøen RK, leder arbeidet 
med å forberede RYLA for 2020. Hun holdt et 
inspirerende innlegg om RYLA og om planene for 
arrangementet som skal holdes på Oscarsborg 20-
22. Mars 2020.  

Kveldens høydepunkt, guvernørens foredrag, 
fulgte deretter. Og hvilket fyrverkeri av et 
inspirerende foredrag Jutta leverte! Det er ingen 
tvil om at hun trivdes i rollen! 

Hun fokuserte sterkt og tydelig på behovet for å 
fornye Rotary slik at vi blir mer aktuelle og synlige 
i det samfunnet vi lever i. Kravene til fremmøte er 
dempet ned. Nå er det mer et spørsmål om å finne 
nye arenaer der Rotary kan operere. Arenaer som 
nettbaserte møter, satelittklubber knyttet opp mot 
etablerte klubber og i tillegg behovet for å trekke 
medlemmenes familier nærmere inn til klubbene 
ble berørt. I det hele tatt presenterte hun en 
«verktøykasse» full av muligheter for klubbene til 
forbedringer og til å rekruttere nye medlemmer.  

Hun pekte spesielt på at Rotary er og skal være en 
yrkesbasert klubb der innslaget av yrkesaktive 
medlemmer er avgjørende viktig for at klubbene 
skal kunne følge med i tiden og sikre et godt 
tilfang av oppdatert kunnskap. 

Jutta representerer noe nytt og forfriskende og vi 
skal være glade for å ha Jutta som vår leder inn i 
en tid med krav til forandringer. Dette møtet var 
på alle måter vellykket og det kan synes som vi nå 
har funnet en god og velfungerende erstatning for 
den krevende oppgaven det har vært får 
guvernøren å avlegge alle klubbene i distriktet et 
besøk. For områdene er slike felles møter dessuten 
en god anledning til å knytte områdets klubber 
tettere sammen gjennom å fokusere på det vi har 
felles. (skrevet av AG TW Johansen) 

 

De fleste av årets måneder har spesielle tema. Over 
hele verden har rotarianere det samme fokus, og 

KURS  
 

Distriktet arrangerer 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. 

GUVERNØRSBESØK I 
OMRÅDE H 
 
Tirsdag 5. november besøkte guvernøren klubbene i 
Jessheim-området for å diskutere utfordringer og 
gleder. Møtet med presidentene, visepresidentene 
og sekretærene ble etterfulgt av et inspirerende 
foredrag av guvernøren. 
 

 

INTERVJU MED DG  
 
Hvor kommer DG fra, hva tenker hun om 
ungdomsutveksling, og m.m.? Her kommer mulige 
svar: 
 
https://www.facebook.com/erlinglothelie/videos/1
0220305548689367?d=n&sfns=mo 
 
 
Tusen takk til Torstein Bjelland og Erling L. Lie for 
hyggelige møter for å få intervjuet på plass.  



 

 

 

MER ENN ET 
GUVERNØRBESØK 
 
Fellesmøte med guvernøren i område A er 
organisert slik at AG, sammen med en av 
klubbene, har hovedansvaret for arrangementet. I 
år fikk Tune R.K. dette oppdraget, med president 
Mona Stensrud i spissen. Møtet ble avholdt på 
Hotel  Quality,  Sarpsborg,  den 25. september. Vi 
ønsker også å takke Vilde Hallgren Bodal og Lars-
Fredrik Øvstegård Bodal for et flott musikalsk 
innslag. 
 
Formøtet startet kl 17.30 med presidenter og 
sekretærer i klubbene Fredriksten R.K., Halden 
R.K. Sarpsborg R.K., Rakkestad. R.K. og Tune 
R.K., hvor aktivitetene i de ulike klubber ble 
presentert. Møtet i plenum ble åpnet av president 
Mona Stensrud som ønsket velkommen, og AG 
Konrad Bjoner overtok ledelsen av møtet. DG 
Jutta Bachmann holdt et inspirerende  foredrag. 
Her var det bare å kaste jakken, starte opp, ta fatt 
på nye og gamle oppgaver. 
 
Skjeberg RK tildelte PHF til Per Bergerud for sitt 
arbeid som organisator for VM i orientering i 
2019. Et stort og vellykket arrangement som satte 
Østfold og Sarpsborg på verdenskartet. Professor 
Dr. philos. Bjørn Olav Rosseland holdt et 
informativt og lærerikt foredrag om «Poliomyelitt- 
hva er det? Rotarys arbeid for poliosaken". 
Foredraget engasjerte forsamlingen til ny innsats 
for "End Polio Now". DGE Ine Barlie og 
innkommende AG, Arne Sigurd Rognan Nielsen, 
ble presentert. 
 
Vi opplever en ny tid i Rotary. Vi ønsket å gjøre 
den nye ordningen med fellesmøter til en positiv 
opplevelse for klubbene.  Et program med et 
aktuelt foredrag, et kulturelt innslag og en mini 
"House of Friendship". Vi la til rette for at 
klubbene kunne utveksle erfaringer, som kan gi 
inspirasjoner til livet i klubbene. Ved å knytte 
kontakter på disse møtene, bør det være lettere å 
arrangere felles større møter med ulike temaer 
rettet mot samfunnet. Programmet innfridde 
forventningene. Det ble knyttet kontakter 
klubbene imellom. Foredragsholderne inspirerte 
forsamlingen til ny innsats. "Områdekonferansen" 
markerer at dette er mer enn et guvernørbesøk, og 
vi håper på at Rotary har gått et skritt videre. 
 
 AG Konrad Bjoner 

 
 
Per Bergerud ble belønnet for sitt arbeid med 
VM i orientering 2019 med tittelen Paul Harris 
Fellow av Skjeberg Rotaryklubb. 
 
Fra venstre (bilde): Rune Larsen, innkommende president i Skjeberg 
Rotaryklubb, Konrad Bjoner, assisterende guvernør og medlem av 
Rakkestad Rotaryklubb, prisvinneren Per Bergerud og distrikts-
guvernør Jutta Bachmann fra Nesodden Rotaryklubb. Foto: Arne 
Sigurd Rognan Nielsen 
 
Tidligere skihopper Per Bergerud ble onsdag hedret 
med hederstittelen Paul Harris Fellow av Skjeberg 
Rotaryklubb, under guvernørsmøtet med 
rotaryklubbene i Tune, Sarpsborg, Rakkestad, 
Halden, Fredriksten og Skjeberg. Bergerud var leder 
for VM i Orientering i Østfold, et enormt 
arrangement som virkelig satte Østfold på 
verdenskartet. 
 
– Utallige deltakere fra inn- og utland, samt timevis 
med direkte TV-sendinger til mange land rundt på 
kloden ble ikke bare et svært vellykket 
idrettsarrangement, men også fantastisk reklame for 
Østfold og Østfolds natur, forteller Arne Sigurd 
Rognan Nielsen i en pressemelding til avisa. 
 
VM i orientering 2019 har høstet gode 
tilbakemeldinger, blant annet fra president Leo 
Haldna i det internasjonale orienteringsforbundet 
som uttalte at det var «et av de beste VM-ene i 
orientering». VM-et ble arrangert i august i år, med 
Sarpsborg som vertsby. 
 
Arne Sigurd Rognan Nielsen forteller videre at 
utnevnelsen til Paul Harris Fellow - oppkalt etter den 
internasjonale humanitære organisasjonens 
grunnlegger - henger svært høyt og er tidligere utdelt 
til kjente astronauter og presidenter som Jimmy 
Carter og Boris Jeltsin basert på deres innsats til 
beste for andre mennesker. 
 
Per Bergerud berømmet innsatsen til de frivillige fra 
hele fylket, alle kommunene og næringslivet i sin 
takketale, og det aktørene hadde bidratt med for å få 
til det kanskje mest vellykkede VM i Orientering som 
er blitt avholdt. 
– Denne prisen mottok han på vegne av alle som var 
med og fikk det til, avslutter Arne Sigurd Rognan 
Nielsen. 


