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Guvernørens leder: 
Samarbeid 
Det er mange faktorer som må være til stede for å få til et godt samarbeid, enten det er mellom 
personer eller organisasjoner, mellom deler av organisasjoner, eller mellom land, for den saks 
skyld, eller mellom Rotary-klubber. 
Skal et samarbeid fungere, må man opptre som likeverdige parter, ha gjensidig respekt og tillit, og 
ikke minst må man ha ett eller flere felles mål. Får man ikke til dette, blir det også vanskelig å få 
til et samarbeid. 
Mange klubber i Distrikt 2260 samarbeider med andre klubber og/eller med andre organisasjoner 
eller myndigheter. Alt er basert på gode ideer og hensikter, og i god gagne andre-ånd. 
«Klimagruppen i Distrikt 2260» er verd en spesiell omtale fordi den er et samarbeid som favner 
uvanlig bredt, og jeg siterer fra en oppsummering om ideen, riktignok fra 2012, men videreført i 
senere strategidokumenter slik at ideene fortsatt har aktualitet: 

«Global oppvarming – en utfordring til Rotary 
Klimagruppen ble etablert som en arbeidsgruppe under Assisterende Guvernør for område G i Dis-
trikt 2260 den 14. januar 2009. Inspirasjonen til handling var FN Klimapanels anbefalinger i 2007, 
finske guvernørers innspill på Rotary International Institute 2007 hvor RI ble utfordret til å priori-
tere klimarelaterte prosjekter, og Klimapanelets leder dr Rajendra Pachauris oppfordring på rotary-
arrangementet i Oslo i 2008.  Med sine 1.2 mill medlemmer i sentrale posisjoner burde Rotary 
kunne være med å påvirke utviklingen i klimavennlig retning og være med å hindre en utvikling 
som kan skape mer nød og ramme kommende generasjoner. 
Åtte klubber på Nedre Romerike, syv fra Område G og en fra Område H (avklart med AG der) 
utviklet et målsetningsdokument datert 23. mars 2009.  Det fokuserte på holdningsskapende tiltak i 
nærmiljøet, miljø- og klimaprosjekter på klubbnivå, og støtte til initiativ for klimaprosjekter på RI-
nivå. Klubbene ga sin tilslutning til arbeidet i Klimagruppen. Aktuelle prosjekter som Klimagrup-
pen foreslår, gjennomgås i klubbene som vurderer sin deltakelse. 
Det ble utarbeidet fire aktivitetsområder. 

• Grønt Flagg – bistå skoler og kommuner med å etablere opplegg for gjennomføring av 
klimarettede prosjekter som kvalifiserer til Grønt Flagg-sertifisering 

• Klimakonferanse og seminarer som samler beslutningstakere i kommuner og fagfolk innen 
fornybar energi, og energieffektivisering i bygnings- og transportsektoren. Formålet er 
formidling av kunnskap til nytte for lokalsamfunnet. 

• Solcelleprosjekter som gir strøm til lys og arbeid til avsidesliggende landsbyer.  
• Presentere Klimagruppens prosjekter for Distrikt 2260 og medvirke til at det fremmes for-

slag om klimarettede prosjekter på RI-nivå 
Klimagruppen har fulgt hovedlinjene i målsetningsdokumentet frem til i dag og kan vise til mange 
positive resultater og hederlige omtaler. 
Ved utarbeiding av målsettingen for arbeidet fremover må det tas utgangspunkt i dagens situasjon 
og status for de aktiviteter Klimagruppen er involvert i.» 



Senere har flere klubber meldt seg til å delta i klimaarbeidet, og til sammen 14 klubber deltok i 
siste solcelleprosjekt i Afrika.» 
Resten av dokumentet er lagt på distriktets hjemmesider og kan leses ved å trykke på denne linken.  

Jeg mener prosjektet i seg selv er meget interessant. I tillegg er det viktig å merke seg det omfat-
tende samarbeidet som preger prosjektet. Det krever som nevnt innledningsvis, en del gode forut-
setninger. Dernest føyer prosjektet seg perfekt inn i distriktets visjon hvor det blant annet står: 
«Rotaryklubbene skal være relevante i tiden og forholde seg til samfunnsutviklingen.» 

Et prosjekt er avhengig av ildsjeler, og dem er det flere av i Klimagruppen, for eksempel Anne 
Soltveit, Skedsmokorset, Svein Fikke, Lørenskog og Sven Haagenrud, Sørum RK. Det er mange 
andre som også kunne vært nevnt, men de skal i hvert fall vite at all innsats som er nedlagt her, har 
drevet prosjektene framover, og vi andre er imponert og takknemlige for alt som er gjort! Den som 
likevel utpeker seg i denne sammenheng er Henry Kjell Johansen fra Skedsmokorset RK, som jeg 
vil berømme for en formidabel innsats gjennom mange år. Ildsjeler må ha noen å spille sammen 
med, og selv om de allerede finnes i Klimagruppen i dag, hadde jeg gjerne sett at flere klubber var 
med i gruppen. Det er alltid en utfordring å få flere til å delta, men når et prosjekt er godt nok, slik 
som dette, bør det være mulig å øke deltakelsen. Dermed vil flere rotarymedlemmer kunne bli ak-
tive innen et område som har så stor betydning. 
 
Guvernør for Rotary-året 2019 – 2020  

 
 
Jutta Bachmann, Nesodden RK, vil i løpet av de nærmeste dagene bli 
innmeldt til Rotary International som distriktets nominerte kandidat til 
distriktsguvernør for 2019 – 2020. Jutta er i dag District Youth Exchange 
Officer (DYEO) og har gjort en innsats som er langt over det som kunne 
forventes. Alle som var på distriktskonferansen i september 2016, så at 
hun har lag med ungdom. Jeg tror hun har lag med oss som er litt eldre 
også! Hun har vært medlem i en lang rekke år, og president i klubb to 
ganger. Vi er overbevist om at Jutta Bachmann er et godt valg og at hun 
vil fylle rollen til alle klubbers tilfredshet. Takk for at du vil påta deg 
dette vervet, Jutta! 
 
 

 
 
Hilsen 
Johan Østby 
Distriktsguvernør 
 
 
Tema for mars: Fokus på lese- og skriveferdigheter 
 
Vekslingskurs for februar: 1 USD = NOK 8,55 
 
Rakkestad Rotaryklubb 40 år 
Lørdag 4. februar feiret Rakkestad RK sitt 40 års-jubileum – rett nok noen dager på forhånd i og 
med at charterdatoen er 18. februar 1977.  
Anfrid Agnalt er president i jubileumsåret og hadde invitert en rekke gjester til festen, bl.a. dis-
triktsguvernør Johan Østby og hans kone Grete Dihle. 
Klubben har vært aktivt engasjert sammen med blant andre historielaget i kommunen i ulike vedli-
keholdsoppgaver i lokalsamfunnet. Internasjonalt har den engasjert seg i et skoleprosjekt i Gambia. 

http://d2260.rotary.no/file-manager/file/Jan%20Walbeck/Klimagruppen.pdf?context=mosdoc


Rakkestad Rotaryklubb ønsker å 
bidra til at ungdommen skal få tro 
på en fremtid for seg og sitt yrke i 
bygda. Klubben etablerte derfor i 
1997 fondet «Ungdomsetablereren». 
Ved hjelp av dette fondet støttes 
unge nyetablerere med et økono-
misk bidrag.  
Klubben har støttet opp om musikk-
livet i Rakkestad. Den har også hatt 
deltagere på ettårige utvekslinger, 
familie til familie, sommerleirer for 

ungdom, Handicamp på Haraldvangen og mange på lederutviklingskurs (Ryla). Klubben har også 
hatt representanter på Georgiastipend og GSE-utveksling.   

DG Johan Østby har bedt redaktøren markere i månedsbrevet at han og kona hadde hatt en veldig 
hyggelig kveld i klubben, et meget vellykket arrangement. 
 
Prisutdeling i Rakkestad Rotaryklubb 
I forbindelse med feiringen av klubbens 40-årsjubileum 4. 
februar delte klubben ut en Paul Harris til Marianne Solbrække 
for hennes mangeårige innsats i lokalmiljøet for den landsom-

fattende frivillige organisasjonen 
Hjelp oss å hjelpe (HOH). 

Hun annonserer på Facebook hva 
som er etterspurt av mat og ulike 
effekter.  
Gavene kommer gjerne inn via 
handlevognene på de lokale butik-
kene, hvor Marianne har ansvaret 
for å samle dette sammen. Gavene 

som da kommer inn, blir levert videre til den eller de som 
trenger det. Dersom det kommer inn gaver som ikke er aktuelle der og da, sier hun nei takk, eller 
ber om at tilbudet kan komme senere om det kan være aktuelt. 
Til venstre er Solbrække sammen med president Agnalt under festen. 
 
Guvernørrådsmøte 
ble avholdt 9. februar i Enebakk. Guvernørrådets medlemmer (tidligere guvernører i distriktet) er i 
henhold til vedtektene guvernørens rådgivere. På dette møtet var 10 PDG-er til stede. I tillegg møt-
te også DGE, Yvona Holbein, DGN, Rune Magnussen, og distriktsadministrasjonen. 
Av programmet nevnes: Distriktsguvernøren orienterte fra arbeidet i distriktet, med stor vekt på 
erfaringene sine fra alle klubbesøkene. PDG Lena Mjerskaug ga en orientering om medlemsutvik-
lingen i Rotary generelt og distriktet spesielt, og PDG 
Jan Sverre Hanssen orienterte om de møter som har 
vært vedrørende å få til et nytt fellesprosjekt i Norfo-
regi til erstatning for Handicamp, som er avviklet. I 
tillegg presenterte DGE Yvona Holbein sine tanker 
om aktiviteten i distriktet kommende rotaryår. DGN 
Rune Magnussen fikk også anledning til å presentere 
seg for de tidligere guvernørene.  
Avslutningsvis opplyste DG om at vi nå har en kandi-



dat som er villig til å gå på som distriktsguvernør i rotaryåret 2019 – 20 – Jutta Bachman fra Nes-
odden RK. Opplysningen ble mottatt med stor tilfredshet og glede. 
Bildet (fotograf Yvona Holbein) viser fra venstre (stående): Jon Ola Brevig (2015-16), Herman 
Stabel (2005-06), Elsa Nysveen (2013-14), Johan Hovdedalen (2007-08), Yvona Holbein (2017-
18), Åge Bjor (2008-09), Rune Magnussen (2018-19), Ole-Ludvik Kleven (2004-05), Jan Sverre 
Hanssen (2014-15) og Johan Østby (2016-17). Foran (sittende): Steinar Wøllo (2011-12), Morten 
Bjerkan (2006-07) og Lena Mjerskaug (2010-11). 
 
Enebakk Rotaryklubb besøker Holocaust-senteret 
Enebakk RK besøkte mandag 6. februar Holocaust-senteret på Bygdøy som ledd i månedens pro-
gram for klubbmøtene. Før omvisningen på senteret fikk vi anledning til å høre et foredrag av ter-
rorforskeren Øyvind Strømmen «Breitbart og skjegget i postkassen». I foredraget problematiserte 
han rundt nyheter på internett, falske eller reelle nyheter? 

Viktigste med besøket på Villa Grande var imidlertid omvisningen på 
utstillingen knyttet til jødenes situasjon under okkupasjonen. 

Vår guide, Irene Kildal, foret oss med så mye informasjon at det var 
vanskelig å absorbere alt hun fortalte. Mye av utstillingen var knyttet 

til «slaveskipet» Donau, hvis skipsklokke preget 
inngangspartiet til senteret.  

Det ga et sterkt inntrykk å komme inn i rommet 
hvor navnene på alle de jøder som ble deportert 
og senere drept i konsentrasjonsleirene i Tysk-
land, var skrevet rundt på alle veg-
gene, med fullt navn, år og dato for 
når de var født og når og hvor de 
ble drept. På bildet er fra høyre 
president Johnny Rivli, past presi-

dent Inger Østby og Arnhild Skre (kontaktpersonen over-
for senteret). 

En del av klubbmedlemmene hadde vært der før, men for 
alle ble det en sterk og minnerik opplevelse. 

Et slikt besøk anbefales for de som har anledning til å 
komme seg dit. 

 
Rotarys årstema for året 2017 – 18: Rotary: Making a difference. 
 
Gratulasjoner til de som fyller «runde» år i mars: 

Navn Fødselsdag Klubb Alder 
Nesje, Reidar 01. 03. 1967 Gjersjøen 50 
Torp, Torfinn 02. 03. 1957 Halden Rotary Klubb 60 
Øiestad, Jon Kristian 02. 03. 1942 Ås 75 
Olsen, Leif Normann 02. 03. 1947 Vestby 70 
Andersen, Arnt Edvin 02. 03. 1957 Fredriksten 60 
Foss, Tore 03. 03. 1942 Sørumsand 75 
Olsen, Jan Erik 05. 03. 1947 Ås 70 
Aarås, Arne 07. 03. 1937 Lørenskog Vest 80 
Heggelund, Bjørn 09. 03. 1947 Jessheim Rotary Klubb 70 
Johannessen, Jarle 10. 03. 1957 Nannestad 60 



Bach-Gansmo, Edvin Tore 11. 03. 1957 Årnes Rotary 60 
Ullnæss, Nils Erik 13. 03. 1947 Askim Rotary 70 
Skauen, Arne 14. 03. 1947 Fredrikstad 70 
Klungreseth, Olav 15. 03. 1942 Oppegård 75 
Kolstad, Oddvar 16. 03. 1942 Ski og Langhus Rotary 75 
Kvernaas, Kjell 18. 03. 1947 Oppegård 70 
Bækkevold, Per Bøe 20. 03. 1942 Skedsmo Nord 75 
Sjuls, Ingeborg 20. 03. 1957 Drøbak 60 
Bjoner, Johan Konrad 21. 03. 1942 Rakkestad Rotary 75 
Bjelland, Torstein 22. 03. 1947 Nesodden Rotaryklubb 70 
Knoff, Tom 25. 03. 1947 Oppegård 70 
Sørbrøden, Tor 25. 03. 1937 Fredriksten 80 
Haugland, Emil 25. 03. 1937 Hobøl-Spydeberg 80 
Hortemo, Bjørn 28. 03. 1957 Jessheim Rotary Klubb 60 
Gundelach, Jan Erik 28. 03. 1937 Skedsmokorset 80 
Åse, Øyvind 29. 03. 1957 Enebakk 60 
Lynne, Tor 29. 03. 1942 Lillestrøm 75 
Bue, Mellvin 30. 03. 1942 Årnes Rotary 75 
Ruggli, Elling 31. 03. 1967 Rakkestad Rotary 50 

 

 
Lover og vedtekter for klubbene 
29. november 2016 sendte guvernøren ut norsk oversettelse av lovene og vedtektene til klubbpre-
sidentene. Vi har nå fått lagt disse dokumentene ut på distriktets nettside, samtidig som de er datert 
slik at det raskt skal kunne sees hvilket Lovråd som har vedtatt denne versjonen av regelverket. 

For å gjøre det enklere å finne fram har vår webmaster laget følgende link til den siden hvor disse 
dokumentene finnes: 

http://d2260.rotary.no/no/lover-og-vedtekter#.WKgl-xEiwkk 
 
 

Redaksjonen avsluttet 23. februar 2017 

Per Kongsnes  
månedsbrevredaktør 

 

http://d2260.rotary.no/no/lover-og-vedtekter#.WKgl-xEiwkk

