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Serviceprosjekter – Lokale og internasjonale 
 

Klubb N/I Pågående prosjekter Avsluttede prosjekter 

Aukra 

 

Lok.  1-2 turstier skal planlegges og ryddes, klubben er 

konsulent for kommunen, kommunen står for 

gjennomføring 

 rydding av sentrale områder i kommunen før hver 

17. mai 

 matkjøring til pensjonister 

 Oppussing av kulturskulen 

Int.   ”Hjelp til selvhjelp” i Kamerun (samarbeid med 

kirken),  gir penger til hakker, spader,  okser, plog, 

planter, dyr til kjøttproduksjon; 1/3 til bonden, 1/3 

inv. til material, 1/3 til å starte nye prosjekt 

 Ambulansebil og utstyr til Latvia (samarbeid med 

Misund og Averøy); 2008-2009 

 

Brummunddal Lok.  Sikteskive Blåmyrskoia: Oppsetting av en 

sikteskive i et meget populært ski og turterreng i 

nærheten av Brumunddal. Til nytte for flere tusen 

årlig 

 Sikteskive Høsbjørtoppen: Oppsetting av en 

sikteskive i et meget populært  turterreng i nærheten 

av Brumunddal. Til nytte for flere tusen årlig 

Int.  Direkte prosjekt i India, ifbm Tannlege(P) Peter 

Olstad deltagelse i tannhelseprosjekt Chennay 

India. Sponsing av reise og medikamenter for PO. 

Lokale prosjekter gjort og på plass ila PO tjeneste 

i India (hva,hvordan med mer ikke avklart ennå) 

men på plass ila okt/nov, før PO reiser ca 1des 

2011. 

 

Eda-Eidskog Lok.   

Int.   Matching Grant: Sammen med 7 andre 



Glåmdalsklubber har vi gitt midler til utstyr til et 

barnehjem og et elderehjem i Vilinus, Litauen. 

Prosjektet ble avsluttet tidlig i sommer. I september 

var representanter fra prosjektgruppa i Vilinus  og 

så på resultatet. 

Flisa Lok.  Hverdagshelten: Prisen deles ut årlig av Flisa 

Rotary til en person i kommunen som har stått på 

for å hjelpe andre uten kompensasjon. 

 Trangen: Hver vår holder vi dugnad her med 

rydding av området og stier. 

 Kjølaberget: Hver vår har vi dugnad med beising 

av denne krakken. 

 Pensjonisttur: Utflukt med eldre fra institusjoner i 

kommunen, turen er i aug/sep. hvert år. 

 Eldretreff: Arrangement ved kantina i rådhuset i 

mai måned, med servering av kaffe og kaker med 

noe underholdning og lodd salg. Dette er en årlig 

aktivitet. 

 

 Satt opp informasjonstavle om slaget  ved Trangen i 

1808.  Dette kom på plass i mars 2008. ”200 års 

markering den, 25. april 2008.  

 Kjølaberget: Satt opp en stor krakk med bord, med 

merket til Rotary på slik at turgåere kan sette seg 

ned etter at de har nådd toppen og nyte utsikten. 

Dette ble ferdig i 2005. 

Int.   

Fræna Lok.  Årlig dugnad på kirkegården  2005 ”Notaløft” stein og benk i Elnesvågen 

sentrum 

 2008 glassmaleri til Fræna sjukehjem 

 2009 samlet midler til sansestol for 

utviklingshemmede; stolen Rotaryklubben hadde 

kjøpt for mange år siden var utslitt 

 2010 støttet internasjonal dag for psykisk helse 

 Inntekt fra vinlotteri går uavkortet til TRF (vin er 

laget av et medlem) 

Int.   2005/2011 Brilleinnsamling til Ukraina/ 

Madagaskar 



 2010 sendt penger til Haiti 

Giske Lok.  Vedlikehold/klipping av gress på gammel kirke 

 Vedlikehold av turstier, 2 stk på forskjellige steder 

i kommunen 

 

Int.  Har hatt 2 egne prosjekter der vi har støttet 

barnehjemp i Brasil, der lokale ungdommer har 

gjort frivillig arbeid, og der Giske Rotaryklubb 

har gitt midler for kjøp av utstyr 

 Deltar nå i Volda Rotaryklubb sitt prosjekt, og ser 

at vi fremover vil gå for en modell der vi er 

sammen med flere klubber på prosjekter og der vi 

kan oppnå Matching Grant. 

 

Gjøvik Lok.   

Int.  Jobber med et Matching Grant prosjekt som 

presenteres på TRF-seminaret. Aktuelt 

samarbeidsprosjekt flere klubber (Argentina) 

 

Grue Lok.  Rydding av turstier mot Finnskogen sammen med 

Finnskogen Turistforening. Vi har gjennomført 3 

dugnadskvelder med foreningen 

 

Int.   Matching Grant: Deltakere i «Litauen-prosjektet» 

sammen med de 6 andre klubbene i sør-Hedmark. 

Prosjektet er nå ferdig. Ferdigbefaring for kort tid 

siden 

Hadeland Lok.  Rydde skiløyper for Østeråsen Skiløyper. 

 Veilede elevbedrifter ved Hadeland Videregående 

skole. 

 Få til et samarbeid med Stiftelsen for 

Organdonasjon i Norge. 

 Se på muligheten for å lage info/utsiktspunkt med 

dreieskive/ 

 kikkert på utsiktspunktet i vårt område.  

 



 

Int.   

Hadeland Syd Lok.  Frem til dags dato har Distriktskonferansen vært 

vårt store  

 prosjekt. Vi vil nå se nærmere på hva vi skal jobbe 

med. Vi er 

 forøvrig med i frivillighetssentralen. 

 

 

Int.   

Hamar Vest Lok.  Betjene Frelsesarmeens  julegryter i desember 

måned på TRE steder i byen. Det samles inn 

nærmere 300.000 kr hvert år  

 Støtte Sirahuset: Sirahuset er et samlings-

/møtested for vanskeligstilte (psykisk). Vår klubb 

bidrar med underholdning, busstur, byvandring 

m.m. Innsatsen blir høyt verdsatt 

 Polio pluss: Årlig støtte med ca US$ 1000 – slik 

det prioriteres fra distriktsguvernøren 

 Lokalt flerkulturelt samfunnsprosjekt: Etter 22. 

juli startet vi vurdering av aktuell innsats i 

flerkulturell sammenheng. Tirsdag 6. september 

brukte vi det meste av møtekvelden til å drøfte 

klubbens innsats, økonomisk eller som dugnad. 

Samfunnskomiteens konkrete prosjektforslag som 

behandles nå er ”å gi økonomisk støtte til 

realisering av en arena for utvidet kontakt med 

foreldre og foresatte til den store elevgruppen, ca 

250, ved grunnskolen i Hamar”. Prosjektet skal 

styrebehandles i klubben 4. oktober. 

 

Int.  Maching Grant: Planleggingen startet opp i mai 

d.å. – men Baku International Rotary klubb har 

brukt svært lang tid  for å konkretisere og beskrive 

 



detaljer i et aktuelt felles prosjekt. Dette prosjektet 

skal presenteres på TRF-seminaret 8. oktober  

 Gave afrikas horn: Vårt medlemsmøte 2. august 

reflekterte på den enorme tragedien som i lengre 

tid har rammet Afrikas Horn. Vår klubb sendte kr 

5.000 til Røde Kors merket for Afrikas Horn 

 Budsjettert kr 150,- pr medlem 

Hareid Lok.  Vidareføre Tursti (Rotarystien).  

 Restaurere gamalt Kvernhus. 

 

Int.   

Herøy Lok.  Byste av grynder Gerhard Voldnes.   

 Dugnad Herøy Gard. 

 Dugnad Herøy gard,  

 Restaurering av Vårfjøsen på Skorpa.  

 Infotavle på Kristofferholmenholmen,  

 Eldrefest i 13 år,  

 Formidling av kunnskap i arbeid for fred og friheit.  

 Restaurering av Kåken eller Frey 2 sendaren.  

 Lyd og bilde frå Herøy kyrkje til Alders opg 

sjukeheimen. 

Int.   

Hunn/Gjøvik Lok.  Buss ”Gatebarnas far” (utdeling av mat og klær til 

trengende personer) 

 Natteravn.   Dugnad Eiktunet Museum. 

 

Int.  Egen internasjonal komite jobber med saken. Ikke 

avklart, men ønsker 

 

Jevnaker Lok.  Rotary Foundation. Rotary-prisen til de 

medlemmene det kommer forslag på 

 

Int.   

Kongsvinger Lok.   

Int.   

Land Lok.  Sommercamp 2012.  

 Veståsmarsjen. 

 



Int.  Dråpen (SFE i Bolivia).  

Lillehammer Lok.  Bibliotektjeneste, fredagskvelder. 

 Rydding kultursti Mesnaelva (samarb flere)  

 

Int.   

Mesna Lok.  Rydding Pilegrimsleden gj Øyer.  

 Vedlikehold Mesna Kultursti (samarbeide) 

 Grundermentoring. Oppfølging  

 Rotaract. 

 

 

Int.  Internasjonal fest (søker om støtte)  

Misund Lok.  Nasjonal børsebæring (alle medlemmer) 

 Matkjøring til pensjonister hver helg (i 10år; får 

godtgjørelse fra kommunen) 

 Fast årlig dugnad rydding av badeplasser og 

turstier 

 Planlagt 2012: hageanlegg rundt hovedkirken, 

klubben kan bidra med admin. og dugnad 

 Rydding av Skarsveien (gammel kirkevei fra 18-

hundretallet) åpna 2004; nå vedlikehold 

Int.   Ambulansebil og utstyr til Latvia (samarbeid med 

Aukra og Averøy); 2008-2009 

 

Molde Lok.  fast årlig dugnad på Romsdalsmuseum ”redde” 

Rosehagetorn i Molde sentrum 

 gamle soldater fikk medalje for deltakelse i 2. 

verdenskrig for å hedre de som var glemt av de 

offisielle 

Int.  hjelp til brannskadde barn i Etiopia (Addis Abeba)  

Molde øst Lok.  fast årlig dugnad på Julneset (samarbeid med 

kommunen) 

 rydding av gamel husmansplass på Kvam 

Sansehage på Bergmo aldershjem 

 

Int.   

Nord-Odal Lok.  Yrkesmessa på skarnes. Der samles yrkesutøvere 

og ekspertise fra veldig mange yrker.Messa er 

 



åpen for elever fra vidregående skole.Jeg tor også 

den er åpen for pårørende. Rotarymedlemmene er 

med på å rigge til stands, samt opprydding. 

Prosjektet er sammen med Odal Rotaryklubb og 

Soroptimistene. Messa er svært populær, og den 

bør det arbeides videre med. 

 Beplantning og stell av Bautaplasssen på Sand 

 I tillegg serverer vi gratis under årets julemiddag 

for eldre her på Milepelen 

Int.   Baltikum et prosjekt sammen med alle klubbene fra 

Distriktet 

Raufoss Lok.  Internasjonalt vennetreff, samarb med 

Frivilligsentralen 

 Dugnad i Raufoss sentrum 

(rydding/søppelplukking) 

 Ridedag for Hc .    

 Natteravn.  

Vakt v/julegryte, Frelsesarmeen 

 

Int.  Flerårig Tyrkiaprosjekt avsluttet. Ønsker nytt prosjekt, 

gjerne i samarbeide med andre klubber. 

Rauma Lok.  årlig prosjekt ”Russ mot rus”  

Int.    

Ringebu Lok.  Vedlikehold Pilegrimsleden og Prestegarden. 

 Tiltak for ungdommene på Asylmottaket 

 

Int. Ingen prosjekt, men ønsker et samarbeide med andre 

klubber 

 

Stranda Lok.  Benker langs turstiar,  

 Belysning av kyrkja 

Sansehage ved boliger for demente 

Int.  Prosjekt for Førskulebarn i Equador  

Sula Lok.  Våren 2011 inngjekk Sula Rotary eit samarbeid 

Langevåg erindringssenter. Klubben har søkt og 

 Avslutta prosjekt: Restaurering av eit gammalt 

kvernhus. Sula Rotary avslutta dette prosjektet for 



fått tildelt 7000 kroner frå distriktet, og desse skal 

gå til beplantning av sansehagen som er 

opparbeidd i tilknytning til dette bufellesskapet. 

Klubben har planar om bidra med årleg 

dugnad/hagestell i denne sansehagen, foreløpig i 

5år frå oppstartsår. 

to år sidan . Då hadde klubben over ein peiode på 3-

4 år jobba med å restaurere eit gammalt kvernhus 

på Sula. 

Int.  Vi har ei arbeidsgruppe i klubben som jobbar med 

skissene til eit internasjonalt hjelpeprosjekt på 

Filippinene. Ein lokal mann frå Sula har starta opp 

eit hjelpeprosjekt der nede for å hjelpe fattige 

familiar frå slummen. Foreldra skal få opplæring 

til å administrere ein familie, og barna får 

økonomisk hjelp til å gå på skule. 

 

Sykkylven Lok.  Bygger lager til speidarane,  

 årleg rydding i Kyrkjeparken,  

 Årleg arr: Alternativ Rus(s).  

 Årleg aktivitetsdag for utviklingshemma,  

 Besøksteneste på alders/sjukeheim 

 Uthus for Stiftelsen. Speiderbo.  

 TV-overføring fra kirka. 

Int.  Hjelper til med å løfte slumområdet i byen Bogo 

på øya Cebu i Fillipinane. Vatn, skule og 

matutdeling. 

 

Sør-Valdres Lok.  Bokprosjekt med oppstart 2011- ferdig 2012 (?). 

 Mattransport til eldre- kontinuerlig. 

 Kulturminnedugnad – årlig. 

 1-2 Ryla deltagere. 

 1-3 nye medlemmer, herav 1-2 kvinner-minst. 

  

Int.    

Ulstein Lok.  Årleg Rydding på Alvhaugen (sjukeheimen) Utsiktspunkt på fjellet over Ulsteinvik. 

Int.   

Valdres Lok.  Håndverksmesse – årlig.  

 Rusfri kafe på Fagernes-oppstart 2011. 

  



 Brua over til Vesleøya.  

 Dugnad på museet. 

Int.   

Vestnes Lok.  Årlig rydding ”Den Trondheimske postveien” 

over Ørskogfjellet 

 Årlig dugnad på Kråkneset  friområdet og på 

Bolongneset 

 Planting i sansehage på Mariebo (dementomsorg); 

klubbens medlemmer gir gammel traktor og robåt 

til Mariebo 

 

Int.  Fadderbarn i Romania 

 

 Kultur tur-retur i Brasil, instrumenter og annet 

læremateriell til gatebarn i Brasil, samarbeid med 

Vestnes kulturskule 

 Romania prosjekt, det står igjen penger i 

Romanolfondet 

 

Vinger Lok.  Vi er med på hyggekveld på Hov Eldresenter. 

 Vi sitter grytevakt for Frelsesarmeen. 

 Vi rydder Tråstad Skanse. 

 

Int.   

Vinstra Lok.  Utdeling av Rotary Miljøpris – hver høst. 

 Støtter prosjekt  ”skibu” på Gålå. 

 

Int.   

Volda Lok.  Årleg vedlikehald av Turstiar, turkart og tavler  Bygging av Grindløe som turmål. 

Int.  Solselle/straum til David School  The David School, Sierra Leone 

Ørsta Lok.  Årleg vedlikehald av uteområdet på 

Brudevolltunet.  

 Årleg vedlikehald av Krigsminnesmerket på 

Lianeset. 

 

Int.   

Østre-Toten Lok.   



Int.   

Øystre Slidre Lok. Dugnad med broarbeid ved trimløype.  

Int.   

Ålesund Lok.  Ungt entreprenørskap med utdeling av 

Rotaryprisen 

 RYLA - arrangør av årleg RYLA-arrangement. 

 Natteravn i samarbeid med Ålesund Øst 

Belysning av Arbeider'n - sluttført i desse dagar 

Int.   

Ålesund Øst 

 

Lok.  I år ble det et lite prosjekt for klubben å være teknisk 

arrangør av PETS. Det skal vi også til neste år. 

 Ellers vil jeg nevne at vi har en vårtur hver Kristi 

Himmelfartsdag . Dvs vi utforsker nærmere endel av 

vårt distrikt, besøker bedrifter og bruker hele dagen 

sammen. Ellers er vi hver høst en tur til Brattvåg på 

Krabbefest, og så kommer de til oss på Torskeaften.  

 Og vi har en rakfisk fest i november hvert år, og vi 

lager en festlig ramme rundt presidenskifte med mat 

og taler og Evt andre innslag 

 Dugnad for friluftsrådet på Svinøya hvert år.  

 Natteravn  

 Ryla. Vi sender som regel 4.  

 Vi har ved å selge trykk av bilde som Fagermo 

donerte til oss, gitt kr. 100.000,- til Borgund 

Dyreklubb.  

 Vi har laget vår egen sangbok som vi bruker på hvert 

møte.  

 Vi støtter sorggruppen på Ålesund Sykehus, 

økonomisk og med en tur til Svinøya hver vår.  

 I forbindelse med utgivelse av bok om Joacim 

Rønneberg, solgte vi denne til våre medlemmer 

signerte, dette gav oss et lite overskudd. 

Int.   

 


