
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SIDEN SIST 
AG-møter og nyer AG-er 

Det har i det siste vært gjennomført flere AG-møter der 
AG-ene samler innkommende presidenter og evt. flere i 
den kommende klubbledelsen for å gi dem litt 
opplæring/innføring i forskjellige temaer.  
I vårt distrikt er det 3 nye AG-er fra neste rotaryår: 
AG område B: Finn-Olaf Berg, Onsøy RK 
AG område F: Tor Willy Johansen, Oppegård RK 
AG område G: Atle Staurem, Sagdalen RK 
Vi takker dem for å ha tatt på seg vervet og ønsker dem 
lykke til. Dagens AG-er vil vi takke senere. :-)  
 

Onsøy RK feiret 50 år 

Fredag 13. april 
2018 feiret Onsøy 
RK sitt 50-års 
jubileum. President 
Lise Frydenberg 
uttrykte ønsker for 
klubben slik: 
«Klubben skal være 
et sted hvor vi kan 
finne 
samtalepartnere, 
nettverk og 
kompetanse som er 
av stor betydning. 

for den enkelte.» Vi ønsker 
klubben lykke til i de neste 
50 år! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lise Frydenberg, presidenten i Onsøy RK, mottar 
gratulasjoner fra Johan Fauske, presidenten i fadder-
klubben Gamlebyen Fredrikstad RK. 
 
 

DISTRIKTSNYTT 
Vellykket RYLA på Oscarsborg 16. – 18.3.  
 

 
 
En blid gjeng mottok sine diplomer etter godt gjennom-
ført RYLA på Oscarsborg festning og hotell 16. – 18. 3. 
Responsen var god og arrangørene er stolte over de 
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positive resultatene. Neste års RYLA er allerede lagt ut 
på Facebook. Datoen er 22. – 24. mars 2019. 
Mer info finnes her: 
https://www.facebook.com/ryla.2260/  
 

Få artikkel i avisen med RYLA-deltakere! 
 

Ildsjelene i Rakkestad RK, med presidenten Hege Buer i 
spissen, fikk en fin artikkel om klubbens engasjement og 
RYLA-deltakere i Rakkestad avis 19.4.2018. Artikkelen 
gir bra inntrykk av hele programmet. Ungdommene for-
teller at de sitter igjen med viktig lærdom om at de aldri 
skal gi opp og ikke være redde for å prøve noe nytt. 
 

 
 
 

 
 
Fikk klubben din utnyttet denne muligheten for å få litt 
oppmerksomhet i lokalavisen? 
Vil klubben din fortsette å holde kontakt med sine 
tidligere RYLA-deltakere, slik at de (og evt. også deres 
foreldre) føler tilhørighet i klubben?  
 

Rotary Alumni for ungdom er avlyst 
Kontakten med RYLA-ungdom skulle videreføres også 
gjennom Rotary Alumni. Distriktsorganisasjonen fikk 
imidlertid alt for få påmeldte til det planlagte 
arrangementet, så arrangementet 28. april er avlyst. 
Kjenner du noen ungdommer fra RYLA eller 
ungdomsutveksling, som kunne bidra i en liten 
arrangementskomité for et slikt arrangement i neste 
rotaryår? 
 
 

Rotary Friendship Exchange  
Etter ordentlig forsøk på å få Rotary Friendship 
Exchange i gang, måtte vi kaste hansken. Vi trenger 
flere til å engasjere seg i dette. Kan din klubb legge inn 
20 min. om RFE i programmet for neste halvår, i samråd 
med Øystein Mogensen (om@goldenage.no)? Han 
kommer og presenterer. Se også artikkelen i Rotary 
Norden: http://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot18_03/14/  
 

Rotary Business Network 12. april 2018 

Det andre møtet i nettverket ble innledet av senior HR 

partner Elisabeth Kihl Stenrød, Borregaard as, med 

tema: «Rett person på rett plass». Kommentarer etter 

samlingen var at den var hyggelig, matnyttig og verdt 

turen. Neste møte er 7. juni. Husk å ta med venner! 

Det er etablert en lukket Facebook-gruppe, som alle kan 

delta i. Bare søk på FB. Du kan også kontakte Hans 

Christian Kihl om du vil høre mer: 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. 
 

Håndbok 2018 – 2019 er lagt ut 
 

DGE Rune Magnussen har lagt ut Håndboken for 
rotaryåret 2018-2019:  
http://d2260.rotary.no/no/handbok-2018-
2019#.Wt4xWm6FOUl  

https://www.facebook.com/ryla.2260/
mailto:om@goldenage.no
http://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot18_03/14/
mailto:hckihl@online.no
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 Norsk Rotary Forum (NORFO) 
 

«Vårmøte» i NORFO  
Fredag 13. april var det «Vårmøte» i NORFO, ett av to 
besluttende møter i den norske multidistrikts-
organisasjonen. De 6 norske guvernørene møttes igjen 
(se bildet) og sammen med innkommende guvernører 
(DGE-er) diskuterte vi noen viktige saker, som bl.a. 
sammen-setning av styret i NORFO. Referatet foreligger 
ikke ennå, men budsjettet ble godkjent uten endringer, 
det ble ikke vedtatt noen endringer i styret, og det ble 
vedtatt at det skal vurderes å opprette et eget verv som 
opplæringsansvarlig for å fokusere mer på opplæring og 
erfaringsutveksling mellom distriktene. 
 

  
 

Videre ble Kommunikasjonsplanen for Rotary i Norge 
2018-2021 vedtatt, se under Kommunikasjon. 
Dette er et viktig skritt i riktig retning – mener alle de 
involverte. Planen forplikter, stiller krav og forvent-
ninger til oss alle. Vi får brette opp ermene og stå på! 
 

Norske GETS 2018 
Et nytt kull av distriktsguvernører (DG 2019-2020), 
i dag kalt District Governor Nominee (DGN), starter på 
den spennende reisen, opplæringen til å bli guvernører.  
 

 
 

Blant dem vår Jutta Bachmann, Nesodden Rotaryklubb, 
(til høyre).  

Hvert år får de 6 kommende guvernører opplæring på 
Gardermoen, ca. 1,5 år før de starter i sitt verv. 
Opplæringen fortsetter deretter i RI-sonen og til slutt på 
International Assembly i California. NORFO bidrar med 
denne opplæringen og bistår i tillegg med planlegging 
av samlinger for andre verv i distriktsorganisasjonene. 
Det er etter hvert en del arbeid og det er ønskelig å 
utvide dette området i tråd med NORFOs formål, nemlig 
å opprette eget verv - «opplæringsansvarlig». 
 
 

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 
 

 
 
 

OPPLÆRING 

Rotary Leadership Institute (RLI) 
Som nevnt i forrige månedsbrev, har Distrikt 2260 og 
2310 (Oslo, Buskerud) gått sammen om å starte RLI i 
Norge. Det lages en informasjonsfolder om RLI, se 
utsnittet nedenfor. Onsdag 25. april var fasilitatorene 
samlet igjen på Kløfta og planla de første kursene, som 
starter i september 2018. Det blir 3 lørdager som 
dekker de 3 modulene i RLI. Mer informasjon vil komme 
fra vår RLI-ansvarlige, PDG Elsa Nysveen. 

 
 
Se også litt info om RLI under opplæring her: 
http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/145#.WqVFZGrOWUk 

https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/presidential-message
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Kommunikasjonsseminar 14. og 15. mars 

Det er gjennomført 2 innholdsrike kommunikasjons-
seminarer, først på Kløfta, så på Kihl gård (se bildet). Vi 
takker innledere, våre ildsjeler fra kommunikasjons-
komiteen i D2260, for mange gode råd og tips. 
Foredraget inneholder mye bra kommunikasjonsstoff, 
som er viktig for alle klubbene, så last ned. Det finnes 
her: http://d2260.rotary.no/no/opplaering-
kurs#.Wt9T0m6FOUk  
 
 

END POLIO NOW 

Status per 24. april 2018 
Per i dag er det 7 innmeldte tilfeller av Wild Polio Virus 
(WPV) i Afghanistan og 1 i Pakistan. Se detaljer her: 
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/  
 
 

DRIFT AV KLUBBEN 
 

Arkivering av bilder og dokumenter 

Hvilket system har klubben din for å ta vare på 
historien, regler og spennende øyeblikk fanget i bilder? 
Er digitalisering i gang? Det finnes flere muligheter. 
Forenklet kan man dele det i følgende løsninger: 
a) Medlemsnett (arkiv for de som har tilgang) 
b) Passordbeskyttet område på hjemmesiden 
c) «Skyløsning» - mest kjente er Dropbox, One Drive 

og Google Drive.  
d) Separat harddisk – lagret på et godt sted, evt. med 

en sikkerhetskopi. 
Jeg vet at flere klubber er i gang med forskjellige 
løsninger, f.eks. Lørenskog RK har et bra lukket 
arkivsystem på hjemmesiden. AG Jarle Gausen 
(Lørenskog RK) er ildsjelen (jarle.gausen@gmail.com).  
Rakkestad RK har også gjort veldig mye. 
 

Klubben har i flere år jobbet systematisk med å 
scanne/digitalisere bilder og dokumenter og lagre dem 
på harddisk og Dropbox. Se et lite utsnitt nedenfor. 
 

 
 
Arkivet består av ca. 1.100 filer/dokumenter.  
Under hvert rotaryår ligger det lagret referater fra 
styremøter, guvernørbesøk, festlige sammenkomster, 
rotaryturer, programmer, avisutklipp m.m. 
Videre er det etablert arkiv for bilder, som inneholder 
ca. 5.300 bilder. I de første 15 årene var det bare 
papirbilder. Disse er skannet/avfotografert og 
digitalisert. Ca. 25 filmer er også lagret - fra 
Charterfesten til 40-års festen. Åtte rotaryturer i Europa 
og Midtøsten er med. Ildsjelene bak dette er særlig 
Sven Åge Varden, Thor Lannem og Konrad Bjoner. Bare 
spør AG Konrad om råd (konrad.bjoner@gmail.com). Han 
hjelper gjerne. 
 

 
Rutiner for videreføring av arkivet er også viktige. Det 
har også klubben tenkt på og utarbeidet. 
 

Klubbenes jubileumshefter som Rotarys 
historie i Riksarkivet  
Hver DG lager på slutten av året en perm med de 
viktigste dokumentene fra året som gikk, som over-
leveres samlet til Riksarkivet. Jubileumshefter fra 
klubbene er også ønskelig å ha med der. Send både 
årets og tidligere jubileumshefter til guvernøren. Alt vil 
bli sortert og oversendt til Riksarkivet av Rotarys egen 
arkivar i NORFO. 
 

http://d2260.rotary.no/no/opplaering-kurs#.Wt9T0m6FOUk
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Diverse maler vil legges ut 
Jeg har gjennom året fått diverse dokumenter i 
klubbene, som kan hjelpe andre klubber. Noen av dem 
vil nå legges ut. Rotaryskolen er dessverre ikke revidert, 
så inntil det er på plass ligger de under 
Distriktsguvernøren/Maler og rutiner 2017/18. 
Der skal du snart finne: 
- Veileder for drift og aktiviteter (Ås RK) 
- Instruks for arkivar (Rakkestad RK) 
- Forslag til planleggingskalender (Rakkestad RK) 
Se på dem – kan spare deg for mye arbeid! 
 
Har din klubb noe som kan hjelpe andre klubber og som 
dere kan dele? Send det til yvona.holbein@gmail.com.  
 

 

STRATEGI OG CLUB VISIONING 
Per 25. april er det gjennomført 20 informasjonsmøter i 
klubbene og 12 Club Visioning samlinger. Ytterliggere 6 
samlinger er bestilt og under planlegging.  
Nå har også jeg opplevd Club Visioning (Strømmen RK). 
For et engasjement, og resultatene som forplikter. Det 
blir spennende - lover godt! 
 

 
 
Konrad Bjoner har laget en fin video av Club Visioning 
møte i Skjeberg. Kontakt: konrad.bjoner@gmail.com. 
 

 
LOKALE PROSJEKTER 
Rotarysamarbeid over distriktsgrensene 
Vestby RK hedret Hanne Lunder fra Son med PHF, som 
Spjelkavik RK (Distrikt 2305) bestilte og betalte.  
Et av de mange prosjektene Hanne har realisert er 
opprettelsen av Clinica Noruega i Guatemala. Dette er 
en helseklinikk hvor de fattige kan få kvalifisert 
medisinsk hjelp. Avisartikkel ble det også! 

 

Forestilling fra APPLAUS og prisutdeling 
 
 

 
 
Rotaryklubbbene i Moss, Jeløy, Rygge, Råde og Våler 
har også i år sponset en forestilling fra ungdomsteater-
gruppen APPLAUS: The Addams Family. Det ble en 
kjempesuksess - stor takk til Moss Kulturskole og Rotary 
venn, Lars Jegleim, som igjen var produsent.  
Nær 200 rotarianere med venner var til stede. Før 
forestillingen deltok 50 rotarianere i middag og fikk 
orientering om Rotary ved presidenten i Moss RK, Per 
Ivar Clementsen. Se flere bilder på Facebook. 

 
Guvernør Yvona 
Holbein delte ut 
stipend med 
verdi kr 10.000 
på vegne av 
Rotaryklubbene i 
distriktet.  
Prisen gikk til  

Ylva Eggum, en svært talentfull APPLAUS-ungdom. 
 

Vellykket områdemøte og EL-SOL-inntekt 
Foredraget til Henrik Syse om digitalisering trakk 

stappfullt lokale (180 personer) i Kulturhuset 

"Flammen" i Nittedal 23. april. Flott arrangement av 

Lørenskog og Nittedal RK (område G). Salg av kaffe og 

kake til kr 100 i forkant av forestillingen bidro til at det 

ble samlet inn nesten kr 15.000 til solcelleprosjektet  

EL-SOL i Sør Afrika. Noen bedrifter har visst også 

sponset dette prosjektet – noe å huske på. 
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Intercity-møte (områdemøte) Rakkestad 
Rakkestad stod også for et fint intercitymøte (eller 

områdemøte) i område A. Overskuddet på 15.000 

kroner, takket være inngangspenger og loddsalg, gikk  

til End Polio Now.  

Rotarys Give a Job bærer frukter 

 

Rotarys Give a Job på Lillestrøm 28. februar begynner å 

bære frukter. Jeg selv ble mentor for en veldig hyggelig 

dame fra Eritrea, som jeg traff der. Noen andre 

flyktninger ble vi også kjent med og fortsetter å holde 

kontakt med. En syrisk ingeniør fikk takket være min 

manns kontakter jobb i Nedre Romerike Avløpsselskap 

(NRA) på Lillestrøm. Min eritreiske mentee satte meg i 

kontakt med en annen ingeniør, som også har en god 

mulighet til å få sin første praksis om ikke lenge. Jobber 

er selvsagt viktigst, men også den sosiale kontakten 

med nordmenn er viktig.   

 

KOMMUNIKASJON 
 

Kommunikasjonsplanen er vedtatt! 
Vårmøte i NORFO, dvs. alle de 6 norske distriktene, 
representert ved sine DG-er, har vedtatt 
kommunikasjonsplanen for hele Rotary i Norge. 
Planen gjelder for perioden 2018 – 2021. 
 
Målet er å bedre synlighet og anseelse av Rotary i 
Norge. Det angår oss alle! Flere klubber er flinke, men 
kanskje kan vi få til enda mer? Både NORFO, distriktene 
og klubbene må bidra i fellesskap for at dette skal bli en 
suksess. Det er klubbene som ER Rotary – så klubbene 
må selv bidra og det er klubbenes nærmiljø som er 
viktigst å nå, ikke minst for å få flere nye og yngre 
medlemmer. 

 
 
Hvordan skal vi gjøre det? Planen lister opp mange 
tiltak, se Nyheten på http://d2260.rotary.no  
Dette er forslag til oppstart: 
- Hver klubb setter omdømmebygging på dagsorden, 

har egen komité med minst 2-3 personer, samt 
tildelte midler (budsjett) 

- Reviderer hjemmesider (bruk gjerne tilsendt mal) 
- Satser på Facebook, deling via venner, promotering  
Hvorfor Facebook? Se hvor mange som har egen profil: 

 
Facebook er en kanal. Der kan vi spre det glade 
budskapet og promotere våre aktiviteter akkurat som vi 
vil. I tillegg er fortsatt avisene viktige i nærområdet.  
 

Klubbenes hjemmesider = ansiktet utad 
Kommunikasjonsplanen nevnt ovenfor er veldig tydelig 
på at internett er et svært viktig medium. Så både 
Facebook og hjemmesidene bør prioriteres. Den 4. mars 
er det oversendt en mal til presidentene, som kan 
hjelpe klubbene til å sammenligne egen hjemmeside 
med det som står i malen – og forbedre. Det er også 
viktig å ha 2-3 webredaktører i klubben og holde siden 
og Facebook oppdatert. Lykke til! 
  
 

JUBILANTER I APRIL 

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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