
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SIDEN SIST 

Guvernør for året 2020-21 er valgt! 
Ine Barlie (Kolbotn Rotaryklubb) 
er valgt som guvernør for året 2020-21.  

Hun har vært medlem i Rotary siden 2001 og var 

president i fjor. Ine er godt kjent med både store og 

små utfordringer, ikke minst som aktiv bryter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

på landslaget og som trener. Les mer her: 

http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/138#.Wi0hplXiaUk  
 

 
 

Vi gleder oss til å få Ine med i distrikts-

organisasjonen! Gratulerer! 

 

Utgave nr. 5 – Desember 2017                  Rotarys motto: Service Above Self 

Januar:  «Vocational Service Month» 

Kjære rotaryvenner, 

 

Vi er midt i adventstiden og julehøytiden senker seg snart i alle våre hjem.  

Julen er tiden når vi nyter god mat, koser oss med familie og venner og  

eventuelt drar på hytta og/eller på fjellet. Men flere utnytter også ferien 

til å dra av sted til varme strøk. Ja, tiden endrer seg og våre vaner også.  

 

Gunnar og jeg feirer julen hjemme. Jeg får foreldrene mine fra Tsjekkia på besøk og barna flytter også inn for noen 

dager, så det blir koselig. Nyttårsaften vil vi imidlertid nyte på Gran Canaria – trenger å få litt varme i kroppen. 

 

Jeg håper at alle dere har det bra – at dere gleder dere til juletiden og ser tilbake på det første halvåret i Rotaryåret 

med gode minner og smil om munnen. Jeg ønsker alle en kjempefin jul, lite eller ingen stress og bare glede! 

 

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! 

 

DG Yvona Holbein 
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Har du ikke funnet noe gave ennå? 

Give the gift of Rotary 

 
 

Du kan finne mer om dette her: 

https://my.rotary.org/en/give-gift-rotary 

 

DISTRIKTSNYTT 

Midtveismøte – Lillestrøm, 11.1.2018 

Kort tid over nyttår er det Midtveismøte. Det forventes 

at alle presidentene er med, se mail av 22. november. 

Programmet ligger også her:  
http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/135#.Wi00_1XiaUk   

Det er viktig at alle klubbene melder seg på før fristen! 

Påmeldingsfrist: 15. desember 2017 
 

 

Kråkerøy RK feiret 40 år 
 

 
DGE Rune Magnussen forteller at det var en særdeles 

hyggelig fest med god stemning og en høytidelig 

utdeling av PHF. Han gratulerte Kråkerøy Rotaryklubb 

med 40-års dagen på vegne av D2260. Bildet viser den 

stolte presidenten, Erik Skauen, ved overrekkelse av 

PHF til Egil Haraldsen.  

Redigering av hjemmesider – nytt verktøy! 
 

 
 

D2260 takker Dag Gipling (ass. DICO) for et flott stykke 

arbeid han har lagt i en manual for oppdatering av 

hjemmesider. Foreløpig versjon kan lastes ned 

på http://www.tune.rotary.no/no/web 

 
I tillegg er det link til http://support.rotary.no  
På venstre side av forsiden (alle hjemmesider). 

 

Dag kan kontaktes hvis du lurer på noe, du ikke finner: 
dag.gipling@getmail.no 
 

Jeg sendte flere linker med godt stoff på hjemmesider 

sist. Nå anbefaler jeg denne: 

http://bergen.rotary.no/  

Bergen RK har til og med egen side om Medlemskap! 

 

Oppsummering fra distriktskonferanse  
 

 
 

I stedet for referat laget distriktssekretæren og jeg en 

oppsummering av distriktskonferansen, med mange 

bilder. Både dette bildet og bildet av alle deltakerne er 

med, samt mange flere. Dokumentet kan lastes ned fra 

Nyheter her: http://d2260.rotary.no/no/hjem  

 

 

ROTARY INTERNATIONAL 

Månedsbrev fra RI-presidenten 

Her kan du lese innlegget til RI-

presidenten, Ian Riseley, for desember: 

https://my.rotary.org/en/news-

media/office-president/presidential-

message  
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Norsk Rotary Forum (NORFO) 

Synliggjør Rotarys sommerleire! 
 

I forrige månedsbrev sendte jeg en «Hilsen fra 

sommercamp», se siste side.  

Presidentene har også 

fått egen mail 2.des. 

der de oppfordres til 

å markedsføre dette 

flotte Rotary-tilbudet 

på lokale skoler, 

gjennom media og 

direkte kontakt. Det 

koster ikke klubben 

noe, men bidrar til at 

flotte ungdommer fra  

Norge får være med 

på sommerleire i 

utlandet og blir kjent 

med andre kulturer, 

får venner for livet.  

 

Det er viktig at de 

som vil reise ut 

allerede nå fyller ut 

skjemaer og er klare 

til å slå til når det 

riktige tilbudet legges 

ut. De blir raskt revet 

bort! Det er laget 

egen roll-up med dette tema som klubbene kan benytte 

til markedsføring. Kan lånes, kontakt din AG. 

 

I vårt distrikt har noen klubber i område G vært med på 

arrangering av sommerleir, se bildet. Et flott tilbud som 

flere klubber kan samarbeide om! For informasjon, 

kontakt Vivianne Jodalen (Skedsmokorset RK).  

For mer info, se her: 

http://rotary.no/no/short-term-camps-og-

roundtrips#.Wi0-IVXiaUk  

 

 
 

 

Rotaryjul på internett  
Søk på Facebook og finn inspirasjon: 

Rotary Christmas Parade 

https://www.facebook.com/RotaryChristmasParade  

“Together with the City of Chilliwack, the three Rotary 

clubs in Chilliwack will once again be welcoming Santa 

Claus back to town for the Rotary Christmas 

Parade……”   

 

Rotary Christmas for Kids 

https://www.facebook.com/events/137844596784563/   

«Dyersburg Morning Rotary Club will host its 2nd 

annual Rotary Christmas For Kids event on Thursday, 

December 21st from 6:00 p.m. till 8:00 p.m. Morning 

Rotary Club members will be collecting donations to 

buy Christmas gifts and provide a Christmas party for 

children in need in Dyer County…”  

Rotary Annual Christmas Tree Light-up 
https://www.clearwatertimes.com/community/rotary-

annual-christmas-tree-light-up-dec-7/  

 

Jubilanter i desember 

Gratulerer alle jubilanter som feirer den store dagen! 

 
Vekslingskurs: https://my.rotary.org/en/exchange-rates  

Kontakt til distriktsguvernør Yvona Holbein: 
Yvona.holbein@gmail.com, mob. 95 97 57 88. 
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