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Ine Barlie, Distriktsguvernør 2020-2021, D2260

Guvernørens Månedsbrev

1. februar 2021

Månedsbrevet publiseres første mandag i måneden. Frist for innlevering av nyheter, notiser og

annonsering av konferanser, møter og kurs er siste mandag i måneden. Stoff og andre

henvendelser til redaktøren av månedsbrevet sendes til arnesigurd@icloud.com. 

Guvernørens leder

Kjære Rotary-venner!

Dette nye året fikk en tøff start med den tragiske leirskred-ulykken på Gjerdrum.
Tusen takk for bidragene dere har gitt! Dere kan lese mer om dette lengre ned i
dette brevet. 

Så er det kommet et mutert virus av covid 19 som har gjort at kommunen jeg bor i,
Nordre Follo, kom i sentrum av nyhetene fredag 22. januar. Vi hadde alle et ønske
og håp om at ting skulle bli mer åpent og forsiktig nærme oss en normal hverdag.
Nå er alt stengt ned i kommunen og ting er mer usikkert igjen. Jeg regner med at
flere av dere hjelper til i egen kommune ifht vaksinasjon eller noe annet det trengs
hjelp til i denne unormale tiden. Jeg får si som Erna: «Hold ut, det blir bra til slutt».

Torsdag 14. januar samlet jeg alle presidentene og ledelsen til et midtveismøte på
nett. Etter innspill fra presidentene hadde vi et foredrag om ledelse og et foredrag
om prosjekt. I tillegg hadde vi kort info om TRF og to klubber fortalte om hvordan
de har klart å få inn 3 nye medlemmer til tross for mest digitale møter. 

Det er første gangen midtveismøte har blitt avholdt digitalt. Vi var hele 58
deltagere og det fungerte meget bra. Tusen takk til alle som bidro!

Tema for denne måneden er å bygge fred og forebygge konflikter. På distrikts-
konferansen vi arrangerte i september var temaene likeverd, toleranse og fred.
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Gjennom våre programmer, kameratskap og nettverk jobber vi for å gagne andre
og gjøre verden til et godt sted å være.

                                                

Jeg ønsker dere god lesing og ta vare på dere selv. Hold ut og hold dere friske!

Hilsen Ine Barlie

Månedens tema

Månedens tema er «Bygge fred og forebygge konflikter». Dette er et krevende og
utfordrende tema, i en verden med mye uro og et demokrati under press.  Vi ser
økende spenning mellom stormakter, store ulikheter mellom regioner og mye
sosial uro. Selv om statistikken viser at flere kommer ut av fattigdom i verden, er
vår verden preget av nød i mange områder og folkegrupper i bevegelse. Behovet
for innsats innen freds arbeide og konfliktløsning, er presserende.

Rotary internasjonalt, har søkelys på dette arbeidet, noe som lett kan gå under
radaren i de lokale klubber. Månedens tema faller ikke naturlig inn under en
bestemt komites ansvarsområde, men kan fanges opp av programkomiteen.  I et
lite forsøk på å møte dette behovet, har vi i vår klubb, Kolbotn RK, etablert et
diskusjonsforum hvor det tas opp til debatt bl.a. globale utfordringer, trender og
konsekvenser.

Det er verdt å merke seg at Rotary har som et sentralt mål å arbeide for fred i
verden og deler FNs forpliktelser til en sunnere, fredeligere og mer bærekraftig
verden. Gjennom Rotarys serviceprosjekter, støttes mange av FNs 17 bærekrafts
mål.  Vår organisasjon har en eksisterende infrastruktur som gjør at folk fra hele
verden kan jobbe sammen og utføre handlinger som bidrar til å nå dette målet.

For arbeid i klubbene med prosjekter og tiltak lokalt og internasjonalt, er det er
grunn til å ha med seg i prosessen at mye av det vi gjør sentralt og internasjonalt
for å bedre livssituasjonen for andre i verden, er viktig i kampen for en mer fredelig
verden.

En sentral statsleder sa for ca. 100 år siden at fred i nasjonen starter med fred i
hjemmet. Tar vi dette med oss, er det lov å si at der vi klarer å hjelpe mennesker til
et bedre liv, bidrar vi også til mindre strid og splid og større mulighet for fred. I de
nære ting er det lov å tenke stort.

I alt vårt Rotary arbeid er god ledelse viktig på alle nivåer i organisasjonen. Det
gleder meg derfor at vi gjennom Rotary Leadership Institute, divisjon Norway, har
fått et godt ledertreningstilbud som også vektlegger helhetstenkning.
Tilbakemeldingene jeg får er meget gode, og jeg håper mange benytter seg av
dette tilbudet.  God ledelse og godt team arbeid, gir gode resultater. Kort
sammendratt bør kravet til en god leder være: ET KJØLIG HODE, VARMT HJERTE



OG RENE HENDER.

La oss stå på. 

Harald Neegaard, Kolbotn RK

 

Rotary støtter barna i Gjerdrum
Etter initiativ fra flere Rotary-ildsjeler i nærområdet og samtale med et
Rotarymedlem bosatt i Gjerdrum ble det tatt initiativ lokalt for å bidra med penger
til Ressurssenteret for barn og unge (RBU). Guvernøren i Distrikt 2260, Ine Barlie,
var svært positiv til dette og oppfordret alle klubbene i distriktet til å bidra.

RBU er en veldedig organisasjon i et uformelt nettverk tilknyttet Gjerdrum
idrettslag og i samarbeid med Gjerdrum kommune. Formålet er å hjelpe barn og
unge inn i fellesskapet, enten det er idrett eller andre fritidsaktiviteter. 

RBU bistår med alt fra utstyr, dekker treningsavgifter og til å arrangere gratis
ferieaktiviteter i skoleferiene.  Nettverket bistår ca. 150 barn/ungdom/familier hvert
år, alt dette foregår anonymt. Henvendelsene kommer via de kommunale
tjenesteområdene til RBU, som bidra så raskt de kan.  

Klubbene i Distrikt 2260, Distrikt 2290 pluss Distrikt Grant midler, har til nå gitt
nærmere 160 000 kroner til RBU. Ledelsen ved RBU har uttrykt STOR
takknemlighet for bidragene.

Det har vært en utrolig respons og giverglede noe som manifesterer Rotary som
en humanitær organisasjon. Tusen takk for bidragene. 

Geir Anda



Club Visioning: 

Hva med en digital strategikveld i klubben?:

Selv i koronatid er det mulig å gjennomføre en strategisamling i klubben. Club
Visioning er et verktøy som vi har benyttet i D2260 siden 2017. Det innebærer å lage
seg et fremtidsbilde - "hvordan vil jeg at klubben skal være om 3 år?". Medlemmene
samles, gjennomfører en idémyldring, og prioriterer deretter hvilke aktiviteter og
tiltak man vil satse på.

Nå er VCV eller Virtuell Club Visioning utviklet, og distriktets fasilitatorer har tatt
kurs sammen med Rotary i Sverige. I den digitale varianten sendes en
skriveoppgave ut til klubbens medlemmer i forkant. Klubben møtes så på Zoom
eller Teams en kveld, 3 timer er satt av, og fasilitatorer fra distriktet veileder
klubbens medlemmer gjennom idéinnhenting og påfølgende prioritering.
Medlemmene deltar via egen PC. Avstemming gjøres i en spørreundersøkelse ikke
ulik andre undersøkelser som vi svarer på i dagliglivet. 

Pilot kjøres i Nittedal Rotaryklubb 11. mars. Andre klubber er også velkommen til å ta
kontakt! Nabodistriktet D2310 har allerede meldt interesse, men vi prioriterer D2260-
klubbene i første omgang. Ta kontakt med Club Visioning-koordinator Marit Liv
Solbjørg på marit.liv.solbjorg@gmail.com eller mob 958 35831.
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Rotary med gratis Google-tilgang

Rotary er godkjent som en frivillig organisasjon av Google og vi får derfor GRATIS
tilgang til Google Workspace Standard Edition.

Denne inneholder alle Google produktene men har begrensninger mht antall
brukere på videomøter (100) og hvor mye man kan lagre i skyen (30MB)

Google Workspace inneholder i tillegg til klubbens epostprogram også nyttige
programmer for online videomøter og elektronisk arkiv. Det er viktig å være
oppmerksom på at vi i gratisversjonen kun har 30MB til rådighet for det
elektroniske arkivet.

Som eksempel har vi Halden som i dag bruker Dropbox og vil spare ca. kr. 1.500,- pr
år på overgang til Google Disk.

Vi har fått vite at det ikke er noen begrensninger på hvor mange e-postkontoer vi
oppretter for en klubb, men klubben må selv passe på å administrere dette. Hver
konto vi oppretter får en full Google Workspace installasjon.

Det er mange klubber som har tatt i bruk Google Meet for å avholde onlinemøter.

I Enebakk har vi registrert alle klubbens medlemmer i kontaktlisten i Google
Workspace, og samlet dem inn i en gruppe, og jeg kan derfor sende ut info og
møteinnkallinger til alle medlemmene ved hjelp at ett klikk. På samme måte har
jeg i distriktet laget en gruppe for alle CICO'er, presidenter og klubber for å spre
informasjon.

Med unntak av noen få klubber har nå alle klubbene tatt i bruk Google Workspace.

Spørsmål kan rettes til Johnny Rivli, DICO RD2260, dico.d2260@rotary.no

RYLA 2021 er avlyst

Det nærmer seg mars, men jeg må dessverre informere dere om at RYLA2021 er
avlyst. Akkurat nå er det ikke lov å samle ungdommer i dobbeltrom på Oscarsborg.

 Vi vurderte en stund å arrangere et alternativt RYLA ved bruk av Webinar, men
det blir det heller ikke noe av.

Vi tror ikke det ville blitt like interessant og engasjerende for ungdommen som det
et «vanlig» RYLA med fysisk oppmøte på Oscarsborg er. Vi  er opptatt av at RYLA
skal forbindes med kvalitet og at det skal gi en positiv omdømme-effekt for Rotary.

Hensyntatt Covid19-situasjonen og en nesten halvering av antall deltagere, så har
arrangementskomiteen enstemmig konkludert med at det beste er å avlyse, igjen.

 Dette er tredje gang vi utsetter eller avlyser RYLA. Klok av skade ønsker vi nå å
avvente litt før vi setter i gang med planlegging av et nytt RYLA. Vi har avtalt med
Oscarsborg at vi skal snakkes til sommeren for å diskutere om vi tror det blir et
nytt RYLA f.eks. i mars 2022 eller i september 2022.
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Informasjonen som dere har fått her vil bli lagt ut på hjemmesiden vår og sendt ut
til de som var påmeldt.

Vedrørende deltageravgiften som klubbene har betalt inn, så vil den bli stående på
bankkontoen til distriktet til bruk for hver enkelt klubb til neste RYLA.

Vi har betalt et depositum til Oscarsborg som de beholder til neste arrangement,
men vi slipper å betale et stort beløp for avlysningen slik vi først trodde.

Vi krysser fingrene for at det sosiale livet snart er tilbake. Arrangementskomiteen
ønsker dere alle et godt nytt år, og når tiden er inne så vil dere motta en ny mail
med en ny dato for RYLA fra oss.

Spørsmål kan rettes til Britt Heidi O. Berger britt.berger@me.com Gjersjøen RK,
Mobil 975 94 183

Mye god informasjon i Rotary Learning Centre

Alle Rotarianere har mye god informasjon å hente fra  Rotary’s Learning Center.

Om du ser etter informasjon om hvordan du I disse Corona-tider kan drive klubben
videre med online møter, vil du finne mye nyttig informasjon og tips her: Meeting
Online.

Det er også en rekke kurs tilgjengelige for klubbens ledere::

Club President Basics
Club Secretary Basics
Club Treasurer Basics

Dersom du har spørsmål rundt noe av dette kan du sende en e-post
til  learn@rotary.org. 

Rotary tilbyr Master-program

Rotary gjer ein innsats for fred på veldig mange måtar, mellom anna prosjekt,
utvekslingsprogram, fellesskap, utdanningstilbod og stipendordningar. Eitt av dei er
Rotary peace fellowships (RPF).

Mange menneske har eit sterkt ønske om å gjere ein skilnad, lokalt eller
internasjonalt. Og godt er det! Måtte det bli fleire! Ved hjelp av meir kunnskap,
refleksjon og nyttige verktøy kan ressursutnyttinga og resultatet bli betre, og vi kan i
større grad unngå uheldige utilsikta følgjer av det som utelukkande var godt meint.
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Eit slikt kompetanseløft innan fred, konfliktførebygging og utvikling, tilbyr Rotary. I
februar opnar søknadsportalen til neste kull i dette unike tilbodet:
https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships

Rotary sine fredssenter tilbyr 1,5-2-årige masterprogram ved universitet i USA,
Japan, Australia, England og Sverige, og eit kortare «professional development
certificate»-program i Thailand og Uganda. Kortprogrammet er eit år med
oppstartsseminar på nett, 10+1 veker samling, og implementering av eit «social
change initiative»/prosjekt, i eller ved sida av annan jobb.
https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships-certificate-program

Masterprogramma har ulik fagleg profil. Ved ein nærare kikk på nettsidene til
fredssentera vil du raskt sjå at kandidatane kan velje frå eit stort utval fordjupingar. 
Du kan nesten spørje om det finst noko fag eller yrke som ikkje kan gjere ein
innsats for fred og utvikling. Saman med generell informasjon finn du «fact sheet»
med kort, oversiktleg informasjon om dei ulike programma her:

https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships-masters-degree-
programs

Etter ein grundig søknadsprosess vel Rotary saman med studiestadane ut
fredsstipendiatar med variert bakgrunn. Ei mangfaldig studentgruppe gir i seg sjølv
ein svært god arena for å lære om fred, konfliktførebygging og utvikling. Lokale
vertsrotarianarar tek godt vare på studentane, som òg vert inviterte til Rotary-møte,
arrangement og konferansar. Sidan starten i 2002 har Rotary hatt meir enn 1300
fredsstipendiatar som no jobbar i meir enn 115 land. 3 av desse 1300 er norske.

Kva kan du som rotarianar gjere? Du kan identifisere søkarar: ein kollega, tilsett,
nabo, kjenning, ein ressursperson i lokalmiljøet, og spørje om eit Rotary
fredsstipend er noko for vedkomande og hjelpe til i søknadsprosessen. Tenk stort
om kven dette kan vere relevant for! Rotary peace fellowship gir både formell og
uformell kompetanse, og utvikling som menneske. I god Rotary-ande. Kanskje får
de ein ny rotarianar i den heimkomne studenten? Du kan òg bli «rotarian reader» og
vere med og lese søknader, de kan kople dykk på prosjekt leia av ein Rotary peace
fellow (RPF), eller invitere RPF som føredragshaldar.

Kjenner du nokon du trur kunne ha glede og nytte av å studere fred og utvikling
ved anerkjende akademiske institusjonar, i ei gruppe med stort mangfald, i gode
Rotary-rammer? Då er RPF noko å satse på!

Gjennom Rotary kan vi gje våre medmenneske høve til eit unikt studium i ein unik
setting, finanisiert av TRF. Verd å merke seg er at rotarianarar og familiemedlemmar
i rett linje og deira partnarar, ikkje kan få stipendet. Rotaractarar kan! Nålauget er
trongt, og ein god søknad er avgjerande. Verdien av god hjelp og støtte frå klubb og
distrikt i søknadsprosessen kan ikkje understrekast sterkt nok. Spør gjerne
underteikna viss du lurer på noko eller har lyst til å vite meir!

Turid Astrid Reksten, Bergenhus RK

Brev fra Holger Knaack
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Dear friends,

By now we have sadly grown accustomed to hearing of the need to shift major
public events to being held virtually rather than face to face.  Unfortunately, the
Rotary Board of Directors was compelled to again make the difficult decision to
celebrate this year's International Convention as a virtual event.  While this may
not be an unexpected decision, it is still a deeply disappointing one — for us and
for our friends in Taiwan who have been planning an exceptional event. I want to
thank the Host Committee for the admirable job they did building support for
what surely would have been one of Rotary's finest events.

We had hoped that a combination of vaccine uptake and public health measures
would have brought the COVID-19 pandemic under control. We all know that in
many parts of the world the pandemic is still raging and we must maintain our
vigilance and patience before resuming major public gatherings. Taiwan has done
an admirable job managing the pandemic — and local Rotarians were still eager to
host and celebrate with us. Under the guidance of the World Health Organization
and the local public health organization in Taiwan, it became clear that an event of
this scale would be impossible to host safely.mm

While we are disappointed that we could not have a traditional convention, we are
excited about the virtual event being planned for all Rotarians worldwide. Last
year's convention attracted significant viewership during its weeklong program.
This year, we will channel all we have learned about staging the very best in virtual
events into a program that promises to open new opportunities for you to be
entertained, enlightened and energized. We will share more details about the 2021
Virtual Convention soon.

Convention, pre-convention, and ticket refunds
We will automatically cancel and refund all existing registrations.  This includes
purchases made for the Rotaract and Youth Exchange and the Intercountry
Committees preconvention events, and ticketed meal events. We kindly ask that
you do not contact RI Registration to inquire about your registration, ticket, or
housing cancellations as we work diligently to inform all attendees and process
cancellations and refunds.  For those who had already canceled prior to today, you
will also receive a refund of the $50 processing fee.

Host Organization Committee (HOC) ticketed event registrations
The HOC event ticket fees will be refunded by the Taipei HOC.  For more
information, please visit rotarytaipei2021.org.

Hotel rooms
If you have secured accommodations within Rotary's official housing block, no
action will be required on your end.  Maritz, Rotary's official housing partner, will
contact you with the details of your cancelation. 

If you have secured a group room block and made a full or partial payment, you
will receive a follow-up communication and instructions on receiving a refund.

I want to thank all Rotarians and Rotaractors around the world for your
understanding and your continued willingness to learn and adapt. We are
becoming a stronger, more nimble organization because of this, and our Virtual

http://rotarytaipei2021.org/


Convention will be a reflection of this new Rotary.

Please be safe and take care of each other.

Kindest regards,
Holger Knaack
President, Rotary International, 2020 - 2021

 

Rotary’s månedstemaer

Hver måned i arbeidsåret er tilegnet et av Rotarys fokusområder. For å lære hvilket
tema hver måned representerer, kan du se i omtale på nett. Det er fint hvis
klubbenes programmer og fokus følger månedstemaene, - men det er selvsagt
ingen plikt.

2021

Januar: Arbeid

Februar: Bygge fred og forebygge konflikter

Mars: Vann og sanitær

April: Mor og barns helse

Mai: Ungdomstjeneste

Juni: Rotary Fellowships 

Klubber som feirer charter i februar 

Moss 07.02.1946 (75 år)

Hvaler 08.02.1997

Rakkestad 18.02.1977

Rotary International 23.02.1905 (116 år)

Aurskog-Høland 24.02.1975

Nyttige linker

Håndbok 2020-21
Guvernørens møteplan 2021
Referat fra distriktskonferansen 2020
Guvernørens julehilsen 2020

https://d2260.rotary.no/file-manager/file/2020-2021%20Ine%20Barlie/Handbok_D2260_2020-21%20v1.pdf?context=mosdoc
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BX7AcUdLOGqPd1z0P3HquWkHykqGwkqPyy-_d9WZBMI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VBOEOtj_R9o4lTIyZFX4MZEKdlgBA5GD/view?usp=sharing
https://youtu.be/Fxw260TZiNc
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