
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
SIDEN SIST 
Midtveismøte – Lillestrøm 11. januar 2018 

Det var full sal med 
ivrige presidenter 
under Midtveis-
møtet på Arena-
hotellet på 
Lillestrøm, og 
mange spennende 
og lærerike 
foredrag. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentasjonene og oppsummering med bilder og tekst 
legges under Midtveisseminaret:  www.d2260.rotary.no.  
 

På midtveismøtet 
ble det også delt ut 
utmerkelser til 
klubber som har 
bidratt mest til TRF 
(Annual Fund) og 
til kampen mot 
polio.  
Vi gratulerer! 
Se oversikten her: 

http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/144#.WqUJYGrOWUk  
 

PETS på VGS i Nannestad 3. mars 2018 

DGE Rune Magnussen avholdt distriktets PETS 
(President Elect Training Seminar) og DTA 
(Distrikttreningssamling) på Nannestad videregående 
skole lørdag 3. mars, godt hjulpet av sin 
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distriktsorganisasjon. Det var ca. 90 deltakere til stede 
som lyttet til den kommende guvernørens mål og 
forhåpninger til «sitt» år. Det var en aktiv forsamling 
som kom med mange spørsmål, tips og kommentarer, 
så dette lover godt. Skolens linje for Restaurant og 
Matfag tok seg for øvrig meget godt av deltakerne med 
sin servering til lunsj og i pausene. 
 

Kalender for 2018-19 er lagt ut 
Planlegging av neste Rotaryår er i gang og kalenderen 
med alle datoene er lagt her  
http://d2260.rotary.no/no/moteplan-2018-2019#.WqUSSGrOWUk.  
Klubbene kan allerede nå sette av dato for neste  
Distriktskonferanse: 15.-16. september 2018. 
 
 

DISTRIKTSNYTT 
Guvernørrådsmøte 8. februar 2018  

 

Det var 10 tidligere guvernører samlet på 
guvernørrådsmøte, i tillegg til dagens og fremtidige 
guvernører og distriktsadministrasjonen. Se bildet. 

Distriktsrådsmøte 25.1. utsatt til 22.2. 

Grunnet Yvonas sykdom (influensa) ble distriktsråds-
møtet utsatt til 22. februar. Aktiviteter ble presentert 
og det ble også vist utkast til det digitale arkivet som 
distriktet holder på å etablere på Google Drive.  

Strategiprosessen for D2260 ble også igangsatt og vil 
fullføres i neste rotaryår. Strategikomiteens repres-
entanter, med Jon Ola Brevig i spissen, vil lede arbeidet. 

Rotary Business Network startet 1. mars! 

 

1. mars 2018 ble historisk: Det første møtet av RBN ble 
gjennomført på Kihl gård. Hans Christian Kihl ledet 
møtet og en engasjert gjeng bidro til en spennende 
kveld. Det er nå etablert en lukket Facebook-gruppe, 
som flere ble (og kan bli) invitert til. Det er bare å 
kontakte Hans Christian om du vil bli med: 
hckihl@online.no. Se også under Prosjekter på 
www.d2260.rotary.no.  

Tilsvarende gruppe ønskes startet på Romerike. 
Hvem vil bidra? Kontakt DG eller din AG. 
 

RYLA 16. – 18. mars  
Rotary Youth Leadership Award (RYLA) er allerede om 
noen dager. Det er 45 påmeldte (havlparten jenter og 
gutter) og snittalderen er 20,4 år.  
 

Rotary Friendship Exchange  
Etter litt frem og tilbake ble 
turen til Porto utsatt grunnet for 
få påmeldte. Vi håper å få opp 
engasjementet i klubbene og 
tilbyr at Øystein Mogensen 
kommer og forteller om RFE. Kan 
alle klubbene legge dette i 
programmet (20 min.) i samråd 
med Øystein? om@goldenage.no  

 

Rotary Alumni for ungdom – 28. april 
Distriktet planlegger en samling for tidligere deltakere 
på RYLA og ungdomsutveksling den 28. april på Østfold 
Golfsenter – både moro og spennende foredrag. Fint 
om klubbene allerede nå planlegger å holde kontakt 
med sine tidligere deltakere, slik at de kan være knyttet 
nærmere til klubben. Målet er å få dem engasjert og på 
sikt inn i klubben. 
 
 

ROTARY INTERNATIONAL 
Månedsbrev fra RI-presidenten 

Her kan du lese innlegget til RI-
presidenten, Ian Riseley, for alle 
månedene: 
https://my.rotary.org/en/news-
media/office-president/presidential-
message  
 

 

Norsk Rotary Forum (NORFO) 
 

Kommunikasjonsplan for hele NORGE 
Rotary Internationals visjon: «Together we see a world 
where people unite and take action to create a lasting 
change - across the globe, in our communities and in 
ourselves». Dette er utgangspunktet for Norsk Rotary 
Forums arbeid med kommunikasjonsplan (og -strategi) 
for hele Norge. Resultatet skal være en Handlingsplan 
med tiltak, som alle ledd forventes å jobbe med. Målet 
er å bedre synlighet og anseelse av Rotary i Norge.  
 
Den 6. januar var NORFO, alle DG-ene, DGE-ene og 
kommunikasjonsansvarlige i distriktene samlet på 
Gardermoen, for å komme med egne meninger som 
bidrag til denne planen.  
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Arbeidet ledes av kommunikasjonsansvarlig i NORFO, 
vår Ole Morten Ringdal (Oppegård RK) og byrået Burson 
Marsteller har bidratt i dette arbeidet. 
Kommunikasjonsplanen vil legges frem for Vårmøtet 
(besluttende møtet med bl.a. alle 6 DG-er samlet) 13.4. 
 

NORFO trenger web-redaktør!    
NORFO har lyst ut «stillingen» som web-redaktør og 
trenger at interesserte melder seg. Den som melder seg 
vil kunne påvirke og bidra til positivt omdømme av 
Rotary både på NORFOs hjemmeside og på Facebook. 
For mer informasjon kontakt Ole Morten Ringdal, 
ole.morten.ona.ringdal@gmail.com og se her: 
http://rotary.no/no/verv-som-webredaktor#.WqVAPWrOWUk 
 
 

 OPPLÆRING 

Rotary Leadership Institute (RLI) 

Distrikt 2260 og 2310 (Oslo, Buskerud) har gått sammen 
om å starte RLI i Norge og 10. februar 2018 ble 
opplæringen av håndplukkede fasilitatorer (veiledere) 
gjennomført på rotaryhuset på Kløfta.  

 
Neste steg er å oversette (og tilpasse) kompendium. 
Arbeidsgruppen, med RLI-ansvarlige (og DT) Elsa 
Nysveen i spissen, jobber videre med dette og det 
planlegges et oppsummeringsmøte 25. april. Målet er å 
tilby en samling med Rotary Leadership Institute 
allerede dette rotaryåret. Mer info om opplæring se: 
http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/145#.WqVFZGrOWUk 
 

Introduksjonsseminar 14. og 15. februar 
Det ble gjennomført seminarer for nye medlemmer 
både på Kløfta og Kihl gård med totalt 29 deltakere. 
 

Kommunikasjonsseminar 14. og 15. mars 
Det er planlagt Kommunikasjonsseminar på Kløfta 
14.mars og Kihl gård 15.mars. Det kunne ha vært flere 
påmeldte, når vi vet at kommunikasjon og synlighet er 
svært viktige for Rotarys fremtid og omdømme. 
Presidentene bør sette dette sterkere på dagsorden. 
 
 

 END POLIO NOW 
Hvert år vaksineres 450 millioner barn under 5 år. Dette 
koster penger. Vi må fortsatt støtte denne kampen og la 
Bill og Melinda Gates hjelpe oss med å legge på dobbelt 
så mye som vi gir. Det gir resultater!   

 
 

D2260 bidrar med 5.000 USD 
På distrikts-
rådsmøtet 
22.2. ble det 
vedtatt at 
distriktet også 
skal bidra fra 
midlene i  
DDF (District  

Dedicated Fund), og 5.000 USD ble sendt til RI. 
 

Status i 2017 og 2018 
I hele 2017 ble det totalt oppdaget 22 tilfeller WPV 
(Wild Polio Virus). I år er 3 meldt inn hittil. Se her: 
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/  

Mor og datter drept under vaksinering 
I januar har jeg fått en rystende avisartikkel fra PDG 
Kleven, som stod bla. På ABC-nyheter: «Væpnede menn 
skjøt og drepte en mor og hennes datter som deltok i en 
poliovaksinasjonskampanje i Quetta sørvest i Pakistan. 
Mer enn 100 helsearbeidere og sikkerhetsvakter, har 
siden 2012 blitt drept av opprørere med tilknytning til 
Taliban, ifølge politiet. Opprørere anklager 
helsearbeidere for å være vestlige spioner og hevder at 
vaksinene har til hensikt å gjøre muslimske barn 
sterile.» Noe til ettertanke….. 
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STATUS ROTARY FOUNDATION 
 

Bidrag til Global Grants og District Grants  
Det er søkt om 2 Global Grants: Ås RK og Eidsvoll RK. 
Videre har det blitt delt ut midler for District Grants til 4 
rotaryklubber: Skedsmokorset, Rygge, Ski og Langhus og 
Lørenskog.  
Bidrag til TRF (Annual Fund) – som er grunnlaget for de 
pengene vi kan dele ut 3 år etter, var kun 18,1 USD per 
pers., i sterk kontrast til de 100 USD/pers. som er målet!  
 

Mange tilgjengelige PHF-utmerkelser!  
For hver krone (USD) klubbene sender til TRF eller Polio, 
får de poeng. For hver 1000 USD kan man gi én PHF.  
De aller fleste klubbene har mange poeng oppspart og 
kunne ha delt ut mange PHF (Paul Harris Fellows) 
utmerkelser og få eventuelt presseomtale. Her finner 
du veiledning for å sjekke klubbens status med PHF: 
http://rotary.no/no/nyhetsdetaljer/164#.WqVeRmrOWUk   

 

D2260 tildeler PHF til Even Jahren (tidl. AG) 
På PETS har Yvona 
delt ut distriktets 
PHF til tidligere 
assisterende 
guvernør Even 
Jahren (område A) 
for utmerket bidrag 
både til Rotary og 
til nærmiljøet. 
 

 

STRATEGI OG CLUB VISIONING 
Club Visioning fortsetter i full fart. Pr. 7. mars er det 
gjennomført 17 informasjonsmøter i klubbene og 8 Club 
Visioning samlinger. Ytterliggere 8 er bestilt og under 
planlegging (3 kommer allerede i mars). All ære til 
fasilitatorene som stiller opp! 
 

 
 
AG område A, Konrad Bjoner, har tatt mange fine bilder 
og laget video, som vil kunne brukes om Club Visioning. 
 

MEDLEMSKAP 
 

Distriktets utvikling i antall medlemmer er noe 
skremmende. Iht. den offisielle RI-statistikken har antall 
medlemmer i D2260 sunket fra 1.763 per 1.juli 2017 til 
1.734 per 11.mars 2018, dvs. med 29 medlemmer! 

 
På Midtveismøtet hadde vi 2 flotte presentasjoner fra 
Rakkestad og Sarpsborg RK om hvordan rekruttere nye 
medlemmer. Alle bør se på det!  
Både disse og andre presentasjoner finnes her:  
http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/143#.WqV142rOWUk  
 

Egen fane på web: Medlemskap 
Gjør som RI (https://www.rotary.org/en/get-
involved/join) og Bergen RK (www.bergen.rotary.no) og 

omdøp fanen på 
hjemmesiden 
«Hvorfor Rotary» til 
«Medlemskap». Du 
kan fortsatt beholde 
(Linke til) alt som 
ligger der i dag, men 
med utfyllende 

tekst om hvordan man kan bli medlem i en rotaryklubb. 
Da har du noe å vise til, når noen spør.  
 

 
LOKALE PROSJEKTER 
 

Ås RK feiret TRFs 100 år med 3 prosjekter 
1) Til det internasjonale møtet 30. mai hadde klubben 
invitert ordfører, ledelsen ved Ås videregående skole 
hvor innkommende utvekslingsstudent skal gå, 
utvekslingsstudenter ved naboklubbene og klubbens 
egen utvekslingsstudent. Møtet ble tettpakket med 
program om klubbens aktiviteter.  

  

2) Markering på Ås stasjon 06. juni 2017 
Klubbmedlemmer serverte kaffe og rosinboller og delte 
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ut rotarymateriell til de reisende. Samtidig ble alle 
invitert til å delta i en spørrekonkurranse om Rotary 
med mulighet til å vinne en el-sykkel.  
3) Tekstkonkurranse i samarbeid med Ås VGS  
Høsten 2017 fikk elevene i oppgave å skrive en 
fagartikkel der de kunne diskutere en problemstilling de 
selv var kommet frem til, bare det lå innen ett av TRFs 
fokusområder. Det ble kåret 3 vinnere, som fikk hver 
sitt diplom og en pengepremie. Saken ble dekket av 
lokalpresse.  
 

Oppegård RK: Karrieredag ved RAVS 

  
 
7. desember 2017 var det karrieredag på Roald 
Amundsen Videregående Skole (RAVS), hvor alt fra 
politi, eiendomsmegler til dansere kom for å fortelle om 
studie- og yrkesvalg. Det var Oppegård Rotaryklubb som 
hadde invitert sine medlemmer til å stille opp med sine 
yrker for å hjelpe ungdommen til å svare på spørsmålet: 
«Hva skal du bli når du blir stor?». Elevene kunne gå 
innom syv forskjellige klasserom og fikk godt utbytte av 
dagen. Også rektor Elisabeth Edding var godt fornøyd 
med arrangementet som klubben bidro til for 2. gang. 
 

Skedsmokorset RK og juletreinnsamling 

8. januar 2018 var dagen for innsamling av juletrær. 
Rotaryklubben hentet inn gamle juletrær i samarbeid 
med Romerike Avfallsforedling IKS, ROAF. Pris per 
juletre var 50 kroner. Nærmere angivelse av 
tidspunkter og oppsamlingssteder (23 steder) var vist på 
fine kartskisser. Inntektene gikk til bygging av 
STEINHUSET i Geoparken på Skedsmokorset. 
 

Rygge RK arrangerte kirkekonsert 

26. januar 2018 arrangerte Rygge RK sin årlige 
kirkekonsert. «En hyllest til Ella Fitzgerald» ble framført 
av Majken Christiansen og Follo Seniororkesters 
Storband under ledelse av Kjell Martinsen. Mange 
sponsorer bidro til en stor dag for nærmiljøet. 

 
 

Seilas med Christian Radich 3.- 6. mai 
Nesodden RK planlegger å 
gjennomføre seilasen og tar 
imot påmeldinger. Seilasen 
starter i Bergen havn 3. mai 
kl. 10.00 og slutter med 
ankomst Oslo havn 6. mai 
kl. 11.00. Det er plass til 70 
medseilere som kan 
oppleve hvordan det er å 
leve ombord. Familiene 
ønskes også velkommen. 
Nedre aldersgrense er 12 år.  

http://nesodden.rotary.no/no/seile-med-christian-radich#.WqUurWrOWUk  
 

Rotarys Give a Job, Lillestrøm, 28. februar 

Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Rotary og 
frivilligorganisasjonen «Give a Job», ledet av Aiman 
Shaqura. Hovedmålene med arrangementet er: 

• 100 flyktninger blir innkalt til intervju 

• 20 flyktninger får jobb innen 1.7.2018  

• 25 mentor-flyktning relasjoner blir etablert 
Kunnskaps- og inkluderings-
minister, Jan Tore Sanner,  
åpnet arrangementet. 
Rotary bidro sterkt hele veien, 
ikke minst under prosjekt-
planleggingen, godt ledet av 
Steinar Sivertsen (Lillestrøm RK).  
Alle 8 klubbene i område G, med 

AG Jarle Gausen i spissen, samt ledet av Øivind Bråthen 
(Nittedal RK), bidro til et flott arrangement på Thon 
Hotel Arena den 28. februar 2018. 
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RI-presidentens motto for 
Rotaryåret 2017-18 er 
«Rotary: Making a 
Difference» - Rotarys Give a 
Job var virkelig med på å 
gjøre en forskjell!  

Nå gjenstår det bl.a. å etablere mentorkoblinger for 
flyktningene som meldte sin interesse og fortsette med 
tilsvarende arrangementer i andre områder.  

Vil du bidra som flyktningmentor? Vi trenger flere! 

Se både distriktets Facebook: 
https://www.facebook.com/D2260/  
og artikkelen om arrangementet her: 
http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/146#.WqWN32rOWUk  

 

KOMMUNIKASJON 
 

Rotarys Give a Job, klubbene i område G 
Romerikes blad skrev litt i 
forkant, Varingen (Nittedal) 
trykket en fin artikkel i 
etterkant.  

I tillegg kom det en omtale av 
arrangementet i Skedsmo 
kommunens nye lokalavis, 
Knutepunktet. 
 
 
 

Ny roll-up: Mentoring for flyktninger 

I forbindelse med Rotarys Give a 
Job ble det også produsert en roll-
up om mentoring for flyktninger. 
Denne kan lånes ved å kontakte 
din AG. 

Avis: Sarpsborg RK deler ut PHF med safir 

Det ble behørig 
avisoppslag den 24. 
januar 2018 da Aage 
Rishøi ble første 
sarping som mottokk 
PHF med safir. Denne 
utrettelige 80 år 
gamle ildsjelen, som 
stod bl.a. bak 

prosjektet Utsiktstårnet på Appelsintoppen, ble tildelt 
denne høye utmerkelsen av presidenten i Sarpsborg RK, 
Jonny Gander Hansen. 
Her avbildet også med 
sin kone.   
Klubben har samtidig 
tatt opp 8 nye 
medlemmer, avbildet i 
avisen.  
 
 

RIs kampanje People of Action 
Det er flere klubber og distrikter som har begynt å 
bruke RIs kampanje. Se bl.a. her: 
http://nesodden.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/63#.WqWe_WrOWUk  
 

Klubbenes hjemmesider = ansiktet utad 
Det er svært viktig hvordan klubben presenteres for 
omverdenen. Det er derfor laget en mal, som kan hjelpe 
klubbene å sammenligne egen side med det som står i 
malen – og utbedre. Mail om dette ble sendt 
presidentene 4. mars og vi håper at malen brukes! 
Det er også viktig å ha 2-3 webredaktører i hver klubb, 
som dekker både hjemmeside og Facebook. 
  
 
 
 
 

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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