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Kjære rotarianere og venner av Rotary!                                   Elverum 10 12 2013 

Rotary er hva Rotary gjør! 

Desember er Rotary kalenderens måned for familie, kameratskap og 

omtanke for andre! 

«The Rotary Family» 

Rotary International har pekt ut desember som den måneden rotarianere over hele verden 

oppfordres å trekke familien med i Rotary aktiviteter med fokus på «Service above Self». Desember 

er måneden da vi skal minne hverandre på betydningen av kameratskap, inkludering og omtanke for 

andre. RI president Ron Burton er opptatt av at rotarianere bør inkludere familien i sitt engasjement 

for Rotarys idealer og verdigrunnlag. Han oppfordrer Rotaryklubber over hele verden til å legge opp 

til arrangementer og prosjekter som kan involvere og engasjere familiene våre. Ron Burton snakker 

spesielt om «The Rotary Family» og peker på at dess mer familiemedlemmene våre trekkes med i 

Rotaryaktiviteter, dess mer kraft får serviceprosjektene våre.  

Han peker også på at det bør være en selvfølge at vi inviterer med familiemedlemmer og slektninger 

når Rotaryklubben har invitert engasjerende foredragsholdere og når vi holder åpne møter.  Videre 

oppfordrer han oss til stimulere ungdommer i familie og slekt til å slutte opp om Rotaract bevegelsen 

og ber Rotaryklubber om å stimulere ungdom til å starte opp nye Rotaractklubber, der det kan være 

grunnlag for det. Ron Burton viser også til at Rotary bør samarbeide med andre når vi selv mangler 

kompetanse,  kapasitet eller ressurser til å gjennomføre store satsinger alene. Eksempel på dette, er 

kampen mot polio, der Rotary International samarbeider med en rekke organisasjoner og en rekke 

lands myndigheter.  

Kameratskapet 

Kameratskapet er «limet» i Rotaryklubben. Kameratskapskomiteen har en viktig rolle i enhver 

Rotaryklubb. Gode sosiale aktiviteter er viktig for at Rotaryklubben skal fungere godt og at vi skal 

rekruttere nye medlemmer. Kameratskapskomiteen har et spesielt ansvar for at nye medlemmer 

raskt skal bli kjent med de andre medlemmene og at de skal føle seg velkomne.  Mange klubber 

inviterer til en kopp kaffe og en prat en halvtime før, eller etter hvert klubbmøte. Noen 

Rotaryklubber har spesielle kameratskapsaktiviteter en kveld hver måned, det være seg en samling til 

et enkelt måltid, et teaterbesøk eller en annen utflukt der familiene også inviteres til å delta. 

Klubbene organiserer dette ulikt, men det viktige er at kameratskapet i klubben dyrkes.   

De fleste Rotaryklubbene er flinke til å markere fødselsdager og jubileer, men er vi like flinke til å 

tenke på de tidligere aktive medlemmene våre som ikke lenger har krefter til å møte på møtene?  

http://www.rotary.org/RIdocuments/graphics/theme13-14_en.zip
mailto:dg.2305@rotary.no
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Husker vi de etterlatte etter rotarianere som har gått bort? Hva med  et hjemmebesøk med en liten 

hilsen nå før jul?  

Omtanke for andre i lokalmiljøet 

For de fleste av oss, er desember den tiden på året da vi ser fram til at familien samles, at vi møter 

naboer, arbeidskollegaer og venner i ulike julearrangementer. For andre er desember den måneden 

da ensomhet og mangel på besøk, kjennes ekstra tung. Flere av de Rotaryklubbene jeg har besøkt til 

nå, forteller at de arrangerer treff og sammenkomster for bygdas eldre og omsorgstrengende i 

desember.  

Mange Rotaryklubber har nettopp valgt desember som måneden for lokale serviceprosjekter; noen  

stiller opp som «grytevakter» for Frelsesarmeen, andre besøker eldresentra og sykehjem med en 

fruktkurv, eller konfekteske,  nettopp nå i desember.  Atter andre arrangerer transport til julekonsert 

eller til gudstjenester. Opplegget varierer, men felles er det at Rotaryklubber viser «Service above 

Self», nettopp i desember. 

Den globale omtanken 

Vi som bor i Norge har trukket gulloddet i det store verdenslotteriet. Til tross for at vi kan peke på 

reelle skjevheter og mangler også i vår egen nasjon, er det ingen tvil om at de aller fleste av oss har 

større muligheter til å sikre barna og barnebarna våre en tygg og god oppvekst, enn befolkningen i de 

fleste land i verden. Vi har en trygghet og valgmulighet som befolkningen i andre land bare kan 

drømme om. Derfor nordmenn også blant de som viser størst giverglede når katastrofene rammer, 

eller når det arrangeres nasjonale innsamlingsaksjoner.    

Under mine klubb besøk, har jeg blitt orientert om mange viktige Rotaryprosjekter som klubbene i 

distriktet vårt står bak. Dette er prosjekter med god lokal forankring, god ressursforvaltning og med 

gode resultater. Andre klubber står i oppstarten av nye prosjekter, både prosjekter som vil få støtte 

fra The Rotary Foundation og prosjekter der klubben har funnet andre finansieringskilder.   

Rotarianere i Distrikt 2305 har i høst bidratt med mer enn NOK 90 000,- til de katastroferammede på 

Filippinene.  Her et bilde av hvorledes Water Survival boxes transporteres fram til de områdene på 

Filippinene som er utilgjengelige for biler. 

 

Vi må imidlertid ikke glemme at den tyngste og vanskeligste jobben starter nå etter at den første 

katastrofehjelpen reduseres og gjenoppbyggingen skal starte. Det er her Rotary International og 
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Rotary Foundation har sin særegne styrke. Rotarys innsats bygger på lokal forankring, et samarbeid 

mellom lokale Rotaryklubber og Rotaryklubber i giverland. Det er den lokal forankringen og den 

lokale kompetansen som sikrer at tiltakene er bærekraftige og at de gjennomføres i samarbeid med 

mottakere av hjelpen.  

The Rotary Foundation 
I dette arbeidet er The Rotary Foundation det viktigste finansielle verktøyet for rotarianere verden 

over. 

   

Den siste rapporten fra den Charity Navigator viser oss at TRF er rated blant de beste Charity 

Organisations, både når det gjelder åpenhet om hvorledes midlene forvaltes og hvor stor andel 

av de innsamlede midlene som går til det formålet de er tiltenkt. Rapporten viser imidlertid 

også at bidragene fra Rotaryklubbene til TRF reduseres for hvert år. I 2012 kom det inn ca 

USD  181 millioner, mens det ble brukt ca USD 231 millioner på de ulike Rotaryprosjektene! 

Dessverre viser det seg at reduksjonen i bidrag er størst fra de rikeste landene i verden, mens 

det fortsatt er en øking i bidrag fra Rotaryklubber i Afrika og i Asia! 

Skal vi kunne hente ut bidrag fra TRF i framtiden, er det viktig at vi bidrar til å snu denne 

trenden. Dette er et viktig signal til alle Rotaryklubber og enkeltrotarianere om at det er viktig 

å støtte TRF. 

Skal vi klare å nå det internasjonale målet om at hver rotarianer bør bidra med USD 100,- pr 

år, må flere rotarianere i distriktet vårt slutte opp om den trekkordningen med skattefradrag 

som Rotary i Norge har etablert. Med et fast månedstrekk f.eks på kr 100,- vil 

skattereduksjonen innebære at vi selv har en reell utgift på kr 72,- pr måned, mens  resten 

dekkes av skatteletten.   

End Polio Now! 

Rotarianere i distriktet vårt har så langt bestilt nær 1 600 «End Polio Now» pins. Hver av bærerene av 

en slik pins donerer kr 100,- til aksjonen End Polio Now. Når disse pengene overføres før jul, vil 

rotarianere i distriktet vår ha gitt et bidrag på kr 160 000,-. Melinda og Bill Gates Foundation vil da 

bidra med de doble av dette beløpet! Tilsammen kan dette beløpet finansierere nær 560 000 orale 

vaksinedoser! Fortsatt har vi muligheten til å nå 600 000 vaksinedoser, dersom de klubbene som i 

tillegg til å bestille «End Polio Now» pins, også velger å overføre overskuddet fra loddsalg fra 

rakfiskaftener, interne klubbauksjoner og andre arrangement til  
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Rotary distrkt 2305 v/kasserer Marianne Johanstuen, Nerengbakken 51, 2816 

Gjøvik, bank konto i Sparebanken Hedmark 1822 29 90005 

Husk å merke innbetalingen med «End Polio Now!»  

Her har klubben mulighet til å bidra til den beste julegaven Rotary i Distrikt 2305 noensinne har 

gitt til verdens barn!  

I desemberutgaven av Polio News kan vi lese at antall nye poliotilfeller  i verden har økt til 355 i 2013 

mot 205 i 2012. Økingen er mest markant i grenseområdene mot Syria og på Afrikas horn.  Disse nye 

poliotilfellene skyldes alle sammen såkalt «transportsmitte», der «friske» bærere av poliovirus 

forflytter seg fra konfliktområde til konfliktområde. Dette er ofte geriljasoldater som forflytter seg til 

områder der vaksinasjonsdekningen er lav.  Det er spesielt barn som smittes på denne måten. WHO 

har annonsert at det er et umiddelbart behov for å vaksinere 23 millioner barn. For å gjennomføre 

dette, er det behov for penger og for frivillige vaksinatører. Rotary International står i front i dette 

arbeidet. I mange land stiller frivillige vaksinatører opp, ofte med fare for alvorlige represalier fra 

ulike fundamentalistiske grupper. Både Rotary International og WHO hedrer disse frontlinjeheltene:  

 «For all the Polio Heroes    

Until this month, frontline polio worker Martha Dodray had never left her home state of Bihar, let 
alone India. But on 6 November, Martha was a guest of honour at the United Nation Foundation’s 
Global Leadership Dinner in New York City – accepting recognition on behalf of the millions of 
front-line polio workers everywhere.  

 
Dr. Gro Harlem Brundtland, UN Foundation Board Member and Former Director-General of the World Health 
Organization; and Martha Dodray, a frontline polio worker from Bihar, India. © UN Foundation»  

 

Rotary International har nyllig økt sitt bidrag til kampen mot polio med USD 43 millioner! I tillegg 
rekrutteres stadig nye frivillige vaksinatører. 

Rotary er hva Rotary gjør!     

 

 



 ROTARY INTERNATIONAL 
 Distrikt 2305   

5 
 

Desember, -  også en tid for refleksjon! 

Desember er også tiden for refleksjon og ettertanke. I Rotarysammenheng er det  viktig at vi bruker 

tiden fram mot årsskiftet til å reflektere over det indre livet i Rotaryklubben vår.  

 Har vi sjekket ut om vedtektene våre er oppdatert?  Holder vi på seremonier og tradisjoner i 

klubben vår? 

 Har vi avsatt tilstrekkelig tid til Rotarystoff på møtene våre? Lærer vi noe nytt om Rotary?  

 Gjennomfører vi møtene våre på en slik måte at vi er attraktive for nye medlemmer? 

 Har vi aktiviteter i Rotaryregi som bidrar til at Rotaryklubben har et godt omdømme lokalt? 

 Er vi aktive innenfor medlemsutvikling?  

 Er vi åpne for å invitere nye medlemmer med en annen kulturell bakgrunn enn  det 

tradisjonelt norske? 

 Gjennomfører vi bedriftsbesøk? Søker vi å rekruttere medlemmer med en annen 

fagbakgrunn enn den som allerede er dekket i klubben? 

 Samarbeider vi med naboklubber om Rotaryprogram, prosjekter og andre Rotaryaktiviteter? 

Dagen i dag den 10. desember; Nelson Mandelas dag? 

Våre Rotaryvenner i Afrika oppfordrer alle rotarianere til å minnes Nelson Mandela og hans budskep 

om at veien til fred går gjennom gjensidig respekt for alles menneskeverd og til forsoning. Dagen i 

dag er dagen da ledere fra hele verden samles i Sør-Afrika for å hedre minnet om Nelson Mandela. La 

oss håpe at verdens ledere og resten av jordens befolkning tar lærdom av Nelson Mandelas budskap!   

 

Da gjenstår det for meg å ønske samtlige rotarianere og deres familier en  

 

Fredelig Jul og et riktig godt Nytt År 

 

Vennlig hilsen 

 

Roy Heine Olsen 

Distriktsguvernør 2013 – 2014 

Rotarydistrikt 2305 


