
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

SIDEN SIST 
 

Verdens poliodag 24. oktober 

 
Jeløy RKs møte den dagen, med opplyste «møtelokaler» 

 

Det var mye som skjedde den dagen, både lokalt og 

internasjonalt. Jeg håper at dere tar dere litt tid til å se 

på denne videoen, som starter med John Cena: 

https://www.endpolio.org/world-polio-day  

Watch Rotary's 5th annual World Polio Day 
livestream now: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ikke minst fra 13. minutt (film Breathe), så talen fra 

Ade Adepitan fra 17.min. og deretter fra 31. minutt 

med Julia Roberts, som viser oss hvordan hun 

vaksinerer barn i Afrika. Mange gripende historier! 

 

Flere klubber benyttet anledningen til å profilere seg og 

samle penger til Polio End Now. Nedenfor kan dere se 

glimt fra noen av klubbene som sendte info om det til 

meg. Eidsvoll Syd Rotaryklubb har gjennomført POLIO 

dagen 24. oktober med stand på Råholt senter og 

artikkel i Eidsvoll Blad. De solgte lys med pin. 

 

Alle klubbene i område B gikk sammen om et felles 

arrangement i Torvbyen Fredrikstad, se nedenfor. 

 

Desember: “Disease Prevention and Treatment Month” 
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Moss og Jeløy RK hadde felles stand i Moss lørdag  

21. oktober med nylaget roll-up på KIAS og deretter 

flott innlegg i Mossavisen: 

 

I Rakkestad kom dette i avisen:  

 

Rygge RK laget flotte lys med rotarylogo «bakt» inn.  

Jeg vet at det er enda flere av dere, som benyttet 

anledningen og fortalte om Rotary og polio. Kjempebra! 

 

Påmelding til Convention i Toronto 

 

Vil dere oppleve den store rotaryfesten og samtidig ta 

en liten ferie i Canada? Vi kan kanskje også treffe vår 

flinke RI-representant, PDG Valarie Wafer, som er i 

organisasjonskomiteen? Convention nærmer seg og 

frem til 15. desember er det billigere å melde seg på! 

http://www.riconvention.org/en/toronto. Jeg har t.o.m. 

bestilt fly og hotell. De som vil reise, gi meg beskjed, slik 

at vi vet om hverandre. Mer om convention kan leses 

her: http://d2260.rotary.no/no/rotary-convention-

2017#.WhBfQlXiaUk 

http://www.riconvention.org/en/toronto
http://d2260.rotary.no/no/rotary-convention-2017#.WhBfQlXiaUk
http://d2260.rotary.no/no/rotary-convention-2017#.WhBfQlXiaUk


Rotary Norden nr. 6/2017 

 

Det er flott at våre klubber sender stoff til Rotary 

Norden. I siste nummer kan vi lese om Rygge RK sin 

synliggjøring med Shelterbox (s. 37) og område F sin 

aksjon langs toglinjen (s. 43). I tillegg ble DG-ene spurt 

om den nye omdømmekampanjen til RI. Omslaget fra 

distriktskonferansen med kampanjen er vist på s. 12. 

http://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot17_06/ 

Det er mye annet spennede stoff der, bl.a. s. 11, 15, om 

sommercamps på s. 34 , s. 38 og 39, om alle de andre 

spennende prosjektene i verden og om Rotary-dagen 

24. februar for hele Island på s. 67. Flere er ut etter 

gode prosjekter – jeg anbefaler å lese Rotary Norden! 

Husk å sende stoff til Ottar Julsrud (julsrud@online.no)  

 

International Skiing Fellowship of Rotararians 

Rotarianere (medlemmer og ikke medlemmer) møtes 

årlig én gang i skisesongen i Europa og én gang i USA. I 

år er arrangementet i Jasna (fjellet Chopok) i Slovakia. 

Målet er å bygge vennskap over landegrenser. Alle 

trenger verken å gå på ski/kjøre slalom eller være i 

Fellowshipet. Det viktigste er å ha det gøy sammen!  

Se her: http://www.isfr.eu/next-events/  

               

               

Enebakk RK feiret 35 år  

Selv om Enebakk RK hadde 35-

års jubileum allerede forrige 

rotaryår, ble det feiret først nå. 

Klubben trengte en pause etter å 

ha bistått distriktsguvernøren fra 

klubben, Johan Østby. Den 4. november var det endelig 

en fest, med mye god mat, hyggelig selskap og flere 

PHF-utdelinger. Dstriktsguvernøren med ledsager 

takker for en flott kveld og ønsker lykke til videre!  

Rotary i FN i Geneva, 11. november 2017 

 

 

 

Jeg anbefaler alle å se litt på video fra FN-dagen her: 

http://webtv.un.org/watch/opening-plenary-

rotaryunday-rotary-day-at-the-united-nations-

2017/5642686114001/ (ikke minst fra 43. min.)  

http://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot17_06/
mailto:julsrud@online.no
http://www.isfr.eu/next-events/
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http://webtv.un.org/watch/opening-plenary-rotaryunday-rotary-day-at-the-united-nations-2017/5642686114001/
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Mer om FN-dagen finnes også her: 

https://www.rotary.org/en/peace-focus-rotary-

day-un#page-content  

 

Presentasjoner fra Distriktskonferanse  

Distriktskonferansen er over og alle presentasjonene og 

temaarkene som ble delt ut der ligger her: 

http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/131#.WhB0B

lXiaUk  Det vil også legges et referat fra distrikts-

konferansen (med bilder) på samme sted om kort tid.  

 

Der ligger også følgende temaark:  

• Medlemsutvikling 

• Kommunikasjon 

• Club Visioning 

• Rotary Friendship Exchange 

Last dem ned og bruk dem! Det er mye kunnskap 

samlet på disse sidene. 

 

Verdens toalett-dag 19.november 

Den 19. november hvert år er verdens toalettdag. Ikke 

av det mest kjente slaget, tenker jeg. Men å ha ordnede 

sanitære forhold er svært viktig, ikke minst med hensyn 

til spredning av sykdommer.  

http://www.worldtoiletday.info/lets-reinvent-the-

toilet/   

Rotary bidrar i mange land med både boring etter 

drikkevann og etablering av sanitære løsninger for 

lokalbefolkning, skoler osv. Rotary har egen gruppe som 

jobber med disse temaene, WASRAG (Water & 

Sanitation Rotary Action Group). Les her: 

http://www.wasrag.org/page/about  

Ås Rotaryklubb søkte i høst om et Global Grants 

prosjekt: Darechowk Rotary water and sanitation 

project, i Nepal. Prosjektet skal sette opp et toalett for 

turister og andre langs en hovedvei, i tillegg til 

forbedringer av forholdene og opplæring på en skole i 

Majhgaon, Darechowk, som ønsker å bli en 

mønsterlandsby for vann og sanitærløsninger, se 

bildet. 

 

Distriktsnytt 

Midtveismøte 11. januar 2018, Lillestrøm  

 

Se oversendt invitasjon til Midtveismøte. Vi håper at 

flere enn presidentene finner programmet interessant, 

og kommer. Programmet finnes også under Nyhet her: 

http://d2260.rotary.no/   

Resultater fra Council on Resolutions (CoR) 

og behov for innspill til Council on 

Legislation (CoL)  

Resultatet fra Council on Resolutions (CoR) 2017 er 

klart, se følgende lenke 

https://my.rotary.org/en/cor/vote. Dette er altså 

forslag om en formell uttalelse, eller et programforslag. 

Disse oversendes til RI-styret eller til The Rotary 

Foundations Trustees for vurdering og behandling.  

Jeg minner samtidig om at fristen for klubbene for å 

komme med forslag til endring i lover og vedtekter for 

Rotary International og lover for Rotaryklubber til 

Lovrådet (CoL) i 2019, er 30. november 2017. Bruk 

stemmen og kom med forslag!  

Sendes til Lena Mjerskaug (lena@mjerskaug.no)  

Distriktets Facebook-side 

 

D2260 har egen Facebook-side: 

https://www.facebook.com/D2260/  

Vi oppfordrer alle til å klikke LIKE, slik at dere følger den 

og får nyheter som vi sprer der. Mye spennende!  

https://www.rotary.org/en/peace-focus-rotary-day-un#page-content
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http://d2260.rotary.no/
https://my.rotary.org/en/cor/vote
mailto:lena@mjerskaug.no
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Club Visioning – status 

 

Distriktets strategigruppe har nok å gjøre. De har 

gjennomført presentasjon i 10 klubber og 6 til er bestilt. 

Så har denne aktive gjengen gjennomført 3 Club 

Visioning kvelder i høst og 6 klubber til har allerede 

bestilt det til våren for å få innpass i kalenderen.  

 

ROTARY INTERNATIONAL 

Månedsbrev fra RI-presidenten 

Her kan du lese innlegget til RI-presidenten, Ian Riseley, 

for november: 

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

president/presidential-message  

Dropbox-stoff på www.rotary.no 

 

Rotarys personell fra Zürich-kontoret fikk etablert en 

link på NORFOs hjemmesider, for å dele materiell 

(særlig fra RI) med oss. Se her:  

http://rotary.no/no/nyhetsdetaljer/160#.WhGkflXiaUk  

Det ligger kjempemye bra materiell der under 

Publikasjoner. Velg Engelsk (eller Svensk).  

 

KLUBB-INFO 

Prosjekter 

Jeg fortsetter med presentasjon av prosjektene fra 

Distriktskonferansen. 

Nannestad Rotaryklubb 

Etter en farlig situasjon på veiene så vi mulighet til å 

bidra. En liten arbeidsgruppe på 4-5 personer satte i 

gang og kjøpte refleksovertrekk til sekkene, kontaktet 

ungdomsskolen, Trygg trafikk (som skaffet refleksbånd 

og sykkellykter) og lensmannskontoret som stilte opp, 

samt lokal presse.   

 

 

Prosjektet kostet 4.000 kroner og skapte 

oppmerksomhet om Rotary som bryr seg. 

Strømmen Rotaryklubb 

Klubben, sammen med mange aktører/organisasjoner 

på Strømmen, arrangerer årlig en fest for strømlinger -  

Sagelvafestivalen. I 2017 var det 5. år på rad. Strømmen 

Rotaryklubb har ansvar for ledelse, økonomi, 

https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/presidential-message
https://my.rotary.org/en/news-media/office-president/presidential-message
http://rotary.no/no/nyhetsdetaljer/160#.WhGkflXiaUk


markedsføring og lyd/utstyr. Det er etablert en felles 

arbeidsgruppe som møtes flere ganger til planlegging. 

Festivalen tilbyr musikkinnslag, dans, teater, trylle-

kunstner og annen kultur fra lokale aktører, klatretårn, 

hoppeslott, ansiktsmaling, speidere bidrar med bål, 

pinnebrød og overfart over elva osv. Se bilder her: 

https://www.facebook.com/Sagelvafestivalen/  

 

 

Skedsmokorset RK - prosjektet EL-SOL i Sør-Afrika  

 Prosjektet er ledet av 

Skedsmokorset RK og 

Klimagruppen, som i flere år 

samlet inn penger og jobbet 

aktivt for etablering av 

solcellepaneler i fattige 

landsbyer i Sør-Afrika. På 

distriktskonferansen fikk vi 

presentert masteroppgaven 

til Monika Mannes, basert på 

besøk i landsbyene med etablerte solcellepaneler. 

Konklusjonen fra masteroppgaven var veldig positiv: 

Storfornøyde brukere, økt trygghetsfølelse, god 

økonomi og bidrag til lys og utdanning for barn. Det er 

også god oppfølging fra Solar Vision (lokal partner). 

 

Rotarys Give a Job, Lillestrøm 28.2.2018 

Som fortsettelse av Aiman Shaquras presentasjon på 

distriktskonferansen, startet miljøet rundt Rotarys 

flyktningementorordning i Skedsmo og Lørenskog å 

planlegge første arrangement (pilotprosjekt) i 

samarbeid med Give a Job (Aiman Shaqura). Prosjektet 

er godt i gang, Thon Hotel Arena er positiv og er booket 

til 28.februar 2018. Prosjektet heter «Rotarys Give a 

Job» - et storslått arrangement med rotaryklubbene i 

område G som hovedsamarbeidspartneren til Give a 

Job. Målet er å bidra til at flere flyktninger kommer seg i 

arbeid, får egne mentorer og nettverk, samtidig som 

rotaryklubbene får markere seg som aktive bidragsytere 

i nærmiljøet. 

 

Det blir en fest for ca. 500 – 600 personer med en fin 

middag, kultur, mingling og speed-dating mellom 

flyktninger, arbeidsgivere og innbyggere i området. Så 

kom gjerne med innspill på kjente kulturaktører, 

sponsorer og bedrifter som vil delta. Give a Job 

arrangementet har allerede vært gjennomført flere 

steder i landet, sist i Mo i Rana 21. oktober 2017. FNs 

høykommisær for flyktninger, med eget team, var med 

og laget en film om dette konseptet. Så sett av dato og 

bli med – alle klubbene er velkomne til å sende egne 

representanter. Vi håper at resultatet blir så positivt at 

andre områder også vil gjennomføre dette.  

Kontakt: Steinar Sivertsen (steinar.sivertsen@gmail.com)  

 

https://www.facebook.com/Sagelvafestivalen/
mailto:steinar.sivertsen@gmail.com


Klubbenes hjemmesider 

Seminarene med tema Internett og medlemsnett er 

gjennomført, og mange klubber har nå forbedret 

utseende og innhold på hjemmesidene. Dette er svært 

viktig for rekruttering og for at vi fremstår som et 

nettverk av profesjonelle!  

 

Kan vi si at alle hjemmesider skal ha utfyllende 

informasjon om klubben og virke tiltalende senest 

innen 10. februar 2018?  

Jeg blir ofte spurt om hvilke hjemmesider som er gode 

eksempler. Så her kommer noen spennende sider 

(listen er ikke uttømmende): 

http://lorenskog.rotary.no/  

http://jeloy.rotary.no/  

http://nittedal.rotary.no/no/equador#.WhmC_FXiaUk  

http://trogstad.rotary.no/en/foto-galleri#.WhmDzFXiaUk  

http://www.aas.rotary.no/no/medlemmer-bilder#.WhmEAVXiaUk  

http://www.aas.rotary.no/no/utvekslingsstudenter#.WhmEVFXiaUk  

http://www.klofta.rotary.no/no/styret#.WhmE3VXiaUk  

http://moss.rotary.no/no/innvandrerungdom#.WhmGQlXiaUk  

http://skedsmokorset.rotary.no/no/hjem#.WhmFrFXiaUk  

http://borge.rotary.no/no/m%C3%B8tested#.WhmIBVXiaUk  

http://eidsvoll.rotary.no/no/referat#.WhmI2lXiaUk  

http://onsoy.rotary.no/no/naboklubber#.WhmJ41XiaUk  

http://nesodden.rotary.no/no/referat#.WhnA6lXiaUk  

http://enebakk.rotary.no/no/hjem#.WhnFOlXiaUk  

Fra 1. desember vil inntil 3 medlemmer i tillegg til CICO 

ha anledning til å vedlikeholde hjemmesiden. CICO må 

være lagt inn i Medlemsnett og legge til disse ved å 

velge funksjon Webredaktør fra nedtrekksmenyen.  
 

Praktisering av rekruttering 

Mange ser på rekruttering veldig strengt – altså at du 

ikke kan nevne medlemskap før personen er blitt 

«godkjent» av klubben. Jeg mener at det må være lov å 

høre med folk om de kunne ha interesse av å være med 

i Rotary dersom det samtidig opplyses om at 

medlemskap er basert på invitasjon. Til og med RI gjør 

det, se her: https://www.rotary.org/en/get-

involved/join Samtidig vil jeg understreke at klubben 

bør ha en klar strategi - hvilke personer man ønsker å 

rekruttere til klubben (alder, kjønn, bakgrunn, yrke 

osv.). Først når medlemmene vet dette, så kan de 

handle i tråd med det. Det aller beste er imidlertid å 

jobbe målrettet med navn/personer man kjenner og 

ønsker i klubben. Dette er godt beskrevet i temaarket 

om Medlemsutvikling, som kan lastes ned her: 
http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/131#.WhnWHVXiaUk 
Prosessen med opptak er godt beskrevet i bl.a. 

vedtekter til Enebakk RK: 

http://enebakk.rotary.no/no/vedtekter#.WhnXUFXiaUk  

Hilsen fra sommercamp 

 

http://d2260.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/134#.WhlRN1XiaUk  
 

Jubilanter i oktober og november 

Gratulerer til jubilantene i oktober/november! 

 

 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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