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Det har vært en «luftig» start på det nye halvåret… 
.… og la oss i D2260 bruke dette som en medvind til å fullføre dette 

rotaryåret slik vi har begynt! 

Jeg har gjennomført 43 klubbesøk og har igjen 4 nå i januar. Du snakker om 

å bli godt mottatt – TUSEN TAKK. 

Jeg har fått høre om sikkert 200 prosjekter så det er ingen tvil om at mange 

er særdeles aktive. 

VI BIDRAR VIRKELIG TIL Å GJØRE EN FORSKJELL I LOKALSAMFUNNET SÅ VEL SOM GLOBALT.  

Jeg ser frem til dette siste halvåret og håper dere kan bidra sammen med meg for å nå TRF målet på USD 100 

pr. medlem.  Der hvor klubben har gitt sitt bidrag og det er litt igjen for å nå helt frem, så er det mange som 

fyller opp resten for egen regning.  Det er jo viktig at vi bidrar slik at Distriktet har midler til å dele ut til våre 

egne prosjekter (District Grant). Husk at om 3 år er det vi som kan bruke disse pengene til egne formål. 

Glem heller ikke bidrag til End Polio Now! 

Nominasjon av ny Distriktsguvernør for rotaryåret 2021 – 2022 
Jeg kan med glede meddele at nominasjons-/valgkomiteen har nominert Lars Borgestrand, Jeløy Rotaryklubb  

som distriktsguvernør i D2260 for Rotaryåret 2021-22.  

Medlemsutvikling 
Vi venter nå på åpning av Varna Rotaract klubb med Jeløy Rotaryklubb som fadderklubb. Dette kan vel være en 

spore også for andre klubber på Romerike, Follo og sør i Østfold…..? 

Ungdom 

Distriktet vårt har i år 9 ungdommer som ønsker å være utvekslingsstudenter gjennom Rotary for skoleåret 

2019-20, og som dere vet, skal vi da ta imot et tilsvarende antall innkommende studenter, noen til sommeren i 

år og noen i januar 2020. Vi mangler nå 3-4 vertsklubber til innkommende studenter fra USA og Australia/NZ. 

(Familiene som sender en student ut, er vertsfamilie for studenten som kommer inn). Hver av vertsklubbene 

må da ha 1-2 vertsfamilier i tillegg og bidra til å dekke utgifter til studentenes opphold her, et beløp i 

størrelsesorden 15 – 20-tusen kroner. Klubber som føler dette er en litt stor utfordring kan jo ta kontakt med 

en av naboklubbene slik at man kan samarbeide om å være vertsfamilier og/eller dele på utgiftene! 

Ungdommene er flotte representanter både for Norge, Rotaryklubbene og vårt distrikt, og ved å være 

vertsfamilie får man en fantastisk anledning til å knytte vennskapsbånd til andre deler av verden! Alle klubbene 

i distrikt 2260 oppfordres derfor til snarest mulig å ta en skikkelig vurdering av klubbens muligheter for å 

stille opp som vertsklubb.  

Ta kontakt med DYEO Kristin Samuelsen (958 27 785) eller ass. DYEO Gro Irene Holt (928 17 959) for detaljer! 

RYLA 
OBS!! Fristen for påmelding og betaling av deltakeravgiften kr 5.000 er 15. januar. Deretter koster det 

5.500…….. Se ellers: https://www.facebook.com/events/166255264195013/?active_tab=about  

Klubbene foretar påmelding (i år med "Google forms") via «linken»: https://goo.gl/forms/6uCun2dCLXf6Smki2    

Ifølge «ryktene» er det mange klubber som har planer om å sende deltakere på RYLA i år, så nå kan dere spare 

500 kr på å betale innen 15/1! 

 

https://www.facebook.com/events/166255264195013/?active_tab=about
https://goo.gl/forms/6uCun2dCLXf6Smki2
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Neste års klubbroller må meldes inn 
For at både Rotary International og vi i distriktet skal kunne få kontakt med kommende års klubbledelse  

2019-20, må alle klubbene (v/ sekretæren) sørge for å melde inn de som innehar rollene via Rotary 

Medlemsnett, https://medlemsnett.rotary.no/ . FRISTEN er egentlig utløpt den 31.12, men GJØR DET NÅ 

Da vil opplysningene også komme inn i registrene hos Rotary Internasjonal. Meld i hvert fall inn klubbens 

innkommende president, sekretær og kasserer i første omgang. 

Tips:  

• Når du er inne i Medlemsnett velger du «Klubber ute i menyen til venstre. Da vises en linje med din 

klubb.  

• Dersom du har tilgang til å gjøre endringer i klubbens opplysninger vises blyanten mellom «øyet» og 

medlemsknappen til høyre på linja. 

• Klikk på Blyanten og rull deg ned til du ser «Klubbroller». 

• Klikk på +-tegnet for å åpne rolleoversikten for inneværende rotaryår. 

• Klikk på Neste-knappen for å se kommende rotaryår. 

• Hvis du ser knappen «Legg til» nedenfor Neste-knappen, har du tilgang til å legge inn rollene. 

• Husk «lagre» knappen 

 

Årshjulet til D2260  (ligger på Distriktets nettsider) 
1. Rotary Leadership Institute (RLI). For våren gjelder følgende datoer: 

Lørdag 9. februar, lørdag 30. mars og lørdag 27. april, alle dager kl. 09-16. 

2. Ledergruppen har møte med Distriktsrådet den 24. januar og med Guvernørrådet den 7. februar. 

3. DGE Jutta Bachmann, er nå i USA på Homestay og GETS (Governor Elect Training Seminar) 

Hun har samling med Assisterende Guvernører den 21. februar. 

4. Rotary Business Network:  

 17. Januar: Tidl. konsernsjef I NSB: Einar Enger,  

14. februar: dekningssjef i Telenor: Bjørn Amundsen. 

ref. tidligere utsendt informasjon til klubbenes president og sekretær. 

 

 

 

 

https://medlemsnett.rotary.no/
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Mer om UNGDOM: Rotarys internasjonale sommerleirer 
NÅ er det på tide å begynne å finne norsk ungdom som ønsker å reise på Rotarys internasjonale sommerleirer! 
Mer enn 70 leire/camper i forskjellige land kommer det tilbud om i løpet av de kommende tre månedene! 
Se på www.rotary.no under menyen Ungdom: 

Multi District Youth Exchange Short Term 
Coordinator Norway 
Inger Marie Seth 
+47 95053060 

 

 

Midtveismøtet for presidenter 10. januar… 
..ble avholdt i Nannestad med 55 deltakere. Møtet inneholdt 

bl.a. et flott Polio-foredrag av Bjørn Olav Rosseland om både 

tidlig- og senskader av Polio og Rotarys engasjement i kampen 

mot Polio i verden. Et veldig informativt og tankevekkende 

foredrag! 

 

Convention 2019, 1.– 5. Juni i Hamburg 

Pr sist uke er det påmeldt 32 stk. fra vårt distrikt.                     VI SEES !!!! 

Ledige verv i Norfo 
Norsk Rotaryforum har utlyst ledige verv på sin hjemmeside: 

• 4 verv innen ungdomsutvekslingen i Rotary (søknadsfrist 25. januar) 

• Leder av Kommunikasjonskomitéen, (søknadsfrist 8. februar) 

• Økonomiansvarlig, (søknadsfrist 15. februar) 

Se på hjemmesiden til Norfo www.rotary.no for detaljer. 

 

  

 

 

http://www.rotary.no/
http://www.rotary.no/
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Kontakt meg gjerne! Du treffer meg på mobil 934 14 007 eller rm007@online.no  

Rotaryhilsen fra  

Rune 

 

 Jubilanter i distriktet: Gratulerer til de som fyller «runde» år i januar og februar!! 
 

Navn Fødselsdag Klubb Alder 

Januar 2019:    

Aandstad, Tor 03.01.44 Trøgstad RK 75 

Granli, Leif Henry 04.01.39 Trøgstad RK 80 

Iversen, Finn 07.01.39 Kløfta RK 80 

Kristiansen, Ola 11.01.39 Fredriksten RK 80 

Berg, Hans Jørgen 11.01.29 Rolvsøy RK 90 

Stormoen, Halvor 16.01.49 Oppegård RK 70 

Syvertsen, Jan Otto 16.01.39 Rygge RK 80 

Narvestad, Hanne 17.01.69 Halden Rotary Klubb 50 

Furuli, Arne 18.01.44 Rolvsøy RK 75 

Johansen, Øistein 18.01.59 Hobøl-Spydeberg RK 60 

Torp, Roar Herman 23.01.39  Borge RK 80 

Herland, Finn 24.01.29 Tune Rotaryklubb 90 

Hanssen, Gunnar 28.01.44 Skedsmokorset RK 75 

Februar 2019:    

Hagen, Kari Brovold 03.02.49 Årnes Rotary 70 

Moe, Knut Eirik 05.02.44 Nesodden Rotaryklubb 75 

Freng, Atle 06.02.39 Skedsmo Nord RK 80 

Pettersen, Sverre Alban 08.02.44 Sørumsand RK 75 

Seifert, Lennert 09.02.49 Halden Rotary Klubb 70 

Bergsland, Irene Syverstad 10.02.69 Rakkestad Rotary 50 

Solbu, Henrik Seip 13.02.44  Ås RK 75 

Bastøe, Knut 14.02.59 Onsøy RK 60 

Skyvulstad, Vidar 16.02.59 Hobøl-Spydeberg RK 60 

Gran, Hanne Marit 18.02.59 Ås RK 60 

Johannessen, Eivind 21.02.49 Årnes Rotary 70 

Kristiansen, Anders 21.02.49 Årnes Rotary 70 

Mollatt, Peter Christian 24.02.59 Rygge RK 60 

Sæthre, Stein Håkon 25.02.44 Drøbak RK 75 

Opsal, Frithjof 26.02.44 Våler Østfold RK 75 

Rønningen, Herleik 27.02.44 Skjeberg RK 75 

Weel, Ottar 28.02.59 Gamlebyen/Fredrikstad RK 60 
 

   

    

    

    

    

    

    

 

 


