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Advent er her og det snør godt akkurat nå – er det julesnøen som kommer? 

 

JULEGAVETIPS J 
 

Rotary Global Rewards 
Kjenner du Rotary Global Rewards? Ikke det? Kanskje ikke 
rart, men det skal sies – vi har hatt en ivrig ambassadør på alle 
distriktsamlinger han har fått mulighet. Ola Kleiven, medlem 
av Oslo Rotaryklubb og assisterende guvernør i region 1 
snakker alltid varmt om Global Rewards. Dette er en app som 
er tilgjengelig for iPhone og Android telefoner.  Appen gir deg 
fordeler som rotarianer ved kjøp, men den gir også et tilskudd 

til The Rotary Foundation. Sjekk ut appen, den er lett og finne og lett å bruke og den gir deg 
direkte fordeler på mange tjenester. 

 

Var du på Distriktskonferansen og hørte Løvlie fortelle om Hannes Shelter? 
Olav og Kirsten Løvlie fortalte også om Impande som er deres nære samarbeidspartner. 

Mangler du en julegave? Her er en 
konsertopplevelse og der er jo en god gave.  

Impandes Jubileumskonsert arrangeres tirsdag 5. 
februar kl 19:00 i Oslo Handelsgyms Aula. Hit 
kommer gode underholdere som vil være med på å 
gjøre dette til en god fest! 

For voksne er prisen kr 275,-, for barn og studenter 
koster det kr 100,-. 

LØP OG KJØP! 
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Polio!  
Har du fortsatt ikke funnet ut hva du skal gi bort til jul? For US$ 3,00 så 
vaksineres et barn. Det betyr at et barn vaksineres om vi gir en dollar, i og med 
at Gates Foundation da bidrar med 2 dollar. Kanskje en julegave til End Polio 
Now kan være en ide? 
I dag kom det nye tall på statistikken for polio. Nok et barn er angrepet og nå 

er det 28 nye poliotilfeller. Ikke mange, men likevel 28 for mange! Har du noen ledige 
minutter? Se denne filmen: https://www.youtube.com/watch?v=bUtprGjIYqo 

Et nytt tilfelle i Afghanistan og dermed er det totalt 20 nye poliotilfeller i Afghanistan så langt 
i 2018. For hvert nytt tilfelle så er det et nytt menneske som er paralysert for resten av sitt 
liv. En skjebne som ville vært vanskelig i Norge, men som er umulig i Afghanistan.  

 
Rotaract 
Kristiania Rotaract klubb jobber sammen med Oslo Nord RK med å få på plass de siste 

medlemmene for chartring av klubben. De kjører gode 
program som er tilpasset ungdommens ønsker. Har du barn 
eller barnebarn i riktig alder (18-30 år) som er bosatt i Oslo. Gi 
de en god anbefaling til å treffe gode venner de ikke har møtt 
før i Kristiania Rotaract klubb. Jeg kan gi informasjon om 

hvordan du kommer i kontakt med initiativtakerne.  

 

Klubbesøkene fortsetter!  
Nå er det syv klubber som ikke er besøkt. Jeg har hatt gleden av å besøke 46 klubber til nå. I 
tillegg til de ordinære klubbesøkene har jeg fått deltatt på noen «bonusbesøk». Sammen 
med IPDG Stig Asmussen har jeg vært i Lier-Øst og Gimle Rotaryklubber for utdeling av 
æresprisen Årets Rotarianer til Helge Skare og Tore Ringvold. I tillegg har vi vært med på 
utdeling av fire PHF (Paul Harris Fellow) til Einar Bjune, Per O. Aukner, Thor Hægh og Per 
Thrane-Nielsen. En PHF til skal deles ut, men det er foreløpig en hemmelighet. J 
Møteplanen min finner du her: KLIKK HER! 

 

Distriktsguvernør 2021/22 
DGNN (District Governor Next Nominee) er valgt. Erik Kreyberg Normann fra Maridalen RK. 
En dedikert og kunnskapsrik rotarianer som vil bli en god mann for klubbene og Distrikt 
2310. Vi ønsker deg velkommen ombord Erik J 

 

Dette bildet av Ukjent forfatter er 
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Rotary Leadership Institute (RLI):  
RLI er gjennomført for høsten og vi har gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Vil du delta på vårens 
samlinger så er det sikkert lurt å være tidlig ute med påmelding. Følger du linken her så finner du RLI 
brosjyren: Brosjyre RLI. 

Allerede nå er datoene for neste år fastsatt og påmeldinger blir sikkert mottatt av Elsa Nysveen, 
District Trainer i D2260, på e-post: elsa.ny@online.no 

Kursdatoer våren 2019 er:  
Lørdag 9. februar kl. 09-16  
Lørdag 30. mars kl. 09-16  
Lørdag 27. april kl. 09-16.  
 

Deltakerne bør fortrinnsvis ha anledning til å delta på alle tre kursdagene, men om forfall kan skje og 
da kan man komplettere manglende modul på senere kurs.  
Deltakeravgiften er basert på kostnadsdekning av lokale og lunsj, og dekkes av klubbene. 
RLI er for deg som vil gjøre en forskjell i egen klubb!  

 

Distriktshåndboken 2018/19 
Distriktets håndbok er på nytt ajourført. Vi anbefaler at du følger opp denne jevnlig. Her vil 
du finne nyttig informasjon. 

 

Hamburg 
Vi har dessverre vært nødt til å avlyse 
fellesturen til Hamburg. Det var liten 
interesse for felles reise. Vi er likevel en god 
del som reiser til Hamburg for å delta på 
Convention. Påmelding er fortsatt mulig og 
det å være med på en Convention er en 
opplevelse av Rotary som du kun opplever 
der. 

 

Klubbpresidenter og klubbsekretærer – oppdatering av innkommende klubboffiserer! 
Husk at 31. desember 2018 er siste dag for innmelding av klubbens ledere for neste 
Rotaryår. Innmeldingene skal gjøres på Medlemsnett før nyttår. Husk at denne datoen 
kommer fort på og at du sikkert kommer til å ha dager du ikke tenker på Rotary i tiden som 
kommer. 
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Noen ord om Norfo! 
Norfo (Norsk Rotary Forum) er en organisasjon som skal være til støtte for de seks norske 
distriktene, klubbene og dermed også medlemmene. Norfo har denne høsten vært gjennom 
noen endringer.  

1. Det er vedtatt en endring av styresammensetning fra fire til seks medlemmer, det 
betyr at nå vil alle de norske distriktene være representert i styret. En endring som er 
med på å gjøre organisasjonen mer transparent. 

2. Norfo har gjennom mange år bygget opp en vesentlig fondskapital/egenkapital. Det 
er nå vedtatt at Ungdoms- og Tiltaksfondet i Norfo skal løses opp og tilbakeføres til 
distriktene. Tilbakeføringen skjer i henhold til medlemstall pr 1. juli dette år. I 
vedtektene til fondet står det at ved oppløsning skal midlene disponeres som vedtatt 
når fondet ble opprettet. Det betyr at de pengene distriktet mottar vil bli tilført vårt 
tiltaksfond. Derfor oppfordres alle klubber å finne gode prosjekter som kan støttes 
gjennom tiltaksfondet. Da kan vi bidra til mye godt som ligger utenfor det som 
støttes av TRF. 

 

Club Visioning (CV) 
(CV er omtalt på websiden: http://d2310.rotary.no/no/club-visioning#.W-A70pNKiUk ) 

Vil din klubb være pilot for et strategiarbeid? 
Hva vil din Rotary-klubb oppnå i de neste tre årene? Vet dere hvor dere vil? Har dere visjon, 
konsistens og kontinuitet i planlegging og gjennomføring? Ønsker dere å være første klubb i 
distriktet som er med på å teste ut et strategikonsept? 
Club Visioning er et nytt tilbud som nå er under introduksjon. Det er allerede prøvd noen 

ganger i vårt nabodistrikt D2260, mens vi i D2310 vil 
gjennomføre et pilotprogram i vinter. Deretter vil vi tilby CV 
for fullt fra Rotaryåret 2019 – 20. 
Club Visioning er en strukturert prosess som skjer i en 

enkelt klubb i løpet av en litt lang ettermiddag, gjerne ca. 4 timer. 

Gjennomføring av en strukturert Club Visioning-prosess vil gi svar på viktige utfordringer. 
Club Visioning er også en langsiktig planlegging for Rotary-klubber. Distriktet tilbyr øvede 
veiledere som kommer til klubben din og bistår medlemmene med å gjennomføre en 
prosess. Formålet er å etablere en felles forståelse for grunnlaget for klubbens eksistens, og 
hvilken retning klubben skal utvikle seg i.  

Klubber som allerede nå ser at dette virker interessant, kan gjerne melde interesse via sin 
AG.  

Stillingsannonse: Vil du bli fasilitator for Club Visioning? 
Distriktet trenger et antall erfarne og interesserte rotarianere som fasilitatorer for 
Club Visioning. Det er en fordel med generell erfaring fra organisasjonsarbeid og ledelse. 
Fasilitatorene vil få anledning til å medvirke i workshops og strategiprosesser i klubber rundt 
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i distriktet. Man får utvidet sitt nettverk, får innsikt i ulike klubber, og det er morsomt og 
spennende. 

Opplæring som fasilitator blir gitt gjennom et heldags seminar i løpet av våren 2019. Vi 
satser på å få et såpass stort korps at belastningen på den enkelte ikke skal bli stor.  
Ta gjerne kontakt gjennom din klubbs AG for å melde interesse. 

 Eventuelle spørsmål kan sendes på e-post til Distriktstrener Tor Petter Gulbrandsen på 
epost tpgulb@online.no 

 

Til slutt 
Advent er her, julen kommer snart. Har du tatt deg tid til å kjøpe julepresangene? Har du tatt 
deg tid til familie, barn og barnebarn? Jeg spør, for jeg vet hvordan situasjonen er hjemme 
hos oss. Dette året er et unntaksår. Jobben som distriktsguvernør sammen med full jobb tar 
mye tid. Det krever en tålmodig person i hjemmet hos oss. Barnebarnas tradisjonelle 
adventssamling har gått bra takket være en snill bestemor. Bestefar har vært på møte i 
Norfo og TRF-kurs. Mitt råd til dere alle er å prioritere godt. For meg er leveregelen først 
familie, så jobb og deretter Rotary. I år blir det litt annerledes, men det er i år jeg er så heldig 
å få være distriktsguvernør i Rotary. 

 

Jeg ønsker deg og din familie en Riktig 
God Jul og et Godt Nytt År! 

 

 

 

 

 

Om du ønsker kontakt med meg så ring eller send en epost. Du treffer meg på 404 00 934 
eller svein@rnf.no.  

Rotaryhilsen fra  

Svein Eystein  


