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Side 1 
 

Oktober er nå over oss, og da er det viktig å merke seg en av de viktigste dagene i rotaryåret: 

Verdens Poliodag den 24. oktober. I fjor var det mange flotte arrangementer på denne dagen, og 

på mange buss- og jernbanestasjoner ble de reisende møtt av rotarianere med budskapet om å 

støtte kampen mot polio! Rollups og Beachflag er allerede utlånt, så det skjer ting i år også. 

TAKK   
for tilbakemeldinger jeg fikk om månedsbrevet i september. Det er virkelig mange som leser 

månedsbrevet.  Mailboksen gikk ganske varm i noen dager. 

Distriktskonferansen  
ble avholdt midt i september, og det var fantastisk å møte så mange positive 

rotarianere helt fra fredag kveld til søndagens lunsj! Og foruten 

gjennomgangen av distriktets programmer og tilbud til klubbene, fikk vi 

servert en god porsjon tips som gjelder livsstil og helse. Det er vel ikke ofte vi 

ser på kroppen vår med slik munterhet! Avslutningsvis lærte vi at når det 

oppstår store utfordringer i vår helse, så gjelder det å motivere seg selv til å se 

fremover og komme seg «på beina» igjen, (selv om dette siste var noe vår 

foredragsholder, Atle Haglund, hadde bestemt seg for å ikke gjøre). 

Guvernørbesøkene.  
Nå har jeg besøkt mer enn halvparten av distriktets klubber, og det er noe av det mest interessante 

jeg har gjort i mitt mer enn 20 år lange Rotary-liv. Fantastisk mange hyggelige og veldig interesserte 

medlemmer. Rotarianere brenner virkelig for de prosjektene de driver. 

Jeg gleder meg fremdeles til mange flere klubbesøk. 

 

Møteplanen min finner du her: http://d2260.rotary.no/no/guvernorbesok-2018-2019  

Årshjulet til D2260 

Rotary Business Network Østfold/Follo inviterte til et spennende nettverksmøte med 

foredragsholder DGN Ine Barlie, Torsdag den 18.10 i Råde Rotary klubbs lokaler på Kihl gård i Råde.  

Dagens tema var “Hva kreves for å bli verdensmester?”. Jeg var så heldig å få være med på dette. 

Et meget godt foredrag med masse gode tilbakemeldinger.  

Takk til Ine og ikke minst til Hans Christian som holder tak i dette for D2260. 

Club Visioning i oktober for klubbene: Lillestrøm 17. oktober og Sarpsborg 22. oktober.  

Rotary Leadership Institute.  2. samling for D2260 og D2310 var igjen i Rotaryhuset til Kløfta RK 

20. oktober. (Siste samling i høst: 10. november). Dette gir virkelig et løft til deltakerne. 

 

Distriktshåndboken 2018/19 

Denne ligger på distrikts hjemmeside. Vi anbefaler at du sjekker denne.  

http://d2260.rotary.no/no/handbok-2018-2019 Her er det mye nyttig stoff. 

 

http://d2260.rotary.no/no/guvernorbesok-2018-2019
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Side 2 
 

Convention 2019 

1. – 5. Juni  

 

 

 

 

 

 

 

Nittedal RK med Frokostmøter 
(Reportasje fra Varingen.) 

Nittedal RK satser på 

frokostmøter for å gi 

medlemmene et nytt 

tilbud. Samtidig er dette 

en mulighet til å bli kjent 

med Rotary for yngre 

potensielle medlemmer 

som ofte er veldig 

opptatte i den ordinære 

møtetid. 

 

 

Refleksaksjon i Nannestad igjen. 
(Reportasje fra Eidsvoll Ullensaker blad.) 

I flere år har Nannestad Rotaryklubb delt 

ut sykkellykter og refleksutstyr til elevene 

ved Nannestad Ungdomsskole. 

Trygg Trafikk spanderer lyktene mens 

klubben anskaffer refleksene. 
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Distriktets hjemmeside 
Vi gjør noen endringer på distriktets hjemmeside http://D2260.rotary.no nå. Det har etter hvert blitt lagt inn 

mange «artikler» på siden(e). Vi har ikke vært altfor flinke til å fjerne gamle ting, eller å datere informasjon 

som ligger der, slik at man kan ha anledning til å bedømme hvor relevant informasjonen er. Det mest 

iøynefallende er at menyen for Rotaryskolen er borte. Dokumentene i Rotaryskolen er ikke slettet, og det 

som er relevant av stoffet kommer nok til å være tilgjengelig under de andre menyene etter hvert. 

Inntil videre ligger Rotaryskolen nå under menyen «Distrikt 2260». 

Om du ønsker kontakt med meg, så ring eller send en epost. Du treffer meg på 934 14 007 eller 

rm007@online.no. Og gi meg gjerne tips om ting fra klubben som bør være med i neste 

månedsbrev! 

Rotaryhilsen fra  Rune 
Høstens jubilanter i distriktet: Gratulerer til de som fyller «runde» år i oktober og november!! 
 

Navn Fødselsdag Klubb Alder 

Broch, Berit 02.10.43 Lørenskog Vest 75 

Harlem, Odd Dagfinn 05.10.43 Rakkestad Rotary 75 

Hattrem, Hans Ingar 08.10.38 Kløfta 80 

Karlsen, Tor 10.10.38 Halden Rotary Klubb 80 

Klavestad, Bjørn 11.10.38 Sarpsborg 80 

Trapness, Thor Otto 12.10.38 Skjeberg 80 

Rostad, Ole Hartvig 12.10.38 Rolvsøy 80 

Brække, Finn 12.10.38 Fredriksten 80 

Syversen, Ragnar 17.10.43 Rolvsøy 75 

Stene, Bjørn 17.10.48 Kråkerøy 70 

Nybø, Inger Røkke 25.10.48 Sarpsborg 70 

Knutsen, Odd Glasø 25.10.43 Strømmen 75 

Solberg, Steinar 27.10.28 Nannestad 90 

Fjærestad, Johan 28.10.38 Sarpsborg 80 

Melleby, Erik 31.10.38 Hobøl-Spydeberg 80 

Bredesen, Jan Roger 02.11.68 Rakkestad Rotary 50 

Holmen, Birgit Kristine 06.11.28 Rolvsøy 90 

Holm, Jonny Gerhard 09.11.68 Sagdalen 50 

Elton, Jahn C 11.11.43 Jessheim Rotary Klubb 75 

Haukås, Vidar 11.11.68 Nannestad 50 

Graarud, Erik 13.11.43 Borge 75 

Fjereide, Aage 13.11.43 Jessheim Rotary Klubb 75 

Misund Olsen, Rannveig 14.11.43 Onsøy 75 

Bleie, Olav O. 16.11.38 Trøgstad 80 

Olsen, Jan-Erik 16.11.43 Jeløy 75 

Kjuus, Sverre 18.11.28 Årnes Rotary 90 

Norr, Kjellaug 19.11.58 Oppegård 60 

Holøs, Anne-Lise Neergaard 23.11.58 Sarpsborg 60 
 

  Alder 

   75 
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