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Klubb Prosjektnavn Innhold Status: Planlagt, under gjennomføring, avsluttet Erfaringer med prosjektet 

Aalesund 
 

    

Aalesund 
Øst RK  

Natteravn Går natteravn i Ålesund sentrum Ca. 2 ganger hvert år.  Positivt på alle måter, men vanskelig å rekruttere 
natteravner internt.  

Svinøya  Arrangerer strandrydding (søppel/plast) og 
sosialt samvær (grilling) med sorggruppa 
(pårørende) på Ålesund sykehus.  

En gang hvert år,  i mai. Bare positivt. Litt vanskelig å få «blæst» om prosjektet 
da sorggruppa selvsagt ikke ønsker 
mediaoppmerksomhet.   

Dugnad sammen med 
bl.a. Spjelkavik RK.  

Snekring av terrasse for Frelsesarmeen.  På forespørsel. Bare positivt.   

Strandrydding  
(søppel/plast) 

Volsdalsberga og Tueneset  Årlig arrangement  Bare positivt. Mye mediaoppmerksomhet bl.a. NRK 
M&R TV.  

PET-scanner  Innsamling til PET-skanner til sykehuset  Gjennomført med hell. Klubben ga kr. 100.000,- av 
drøyt 30 mill kr.   

Veldig positivt, men dyrt for klubben. Slike prosjekt kan 
vi ikke bli med på årlig.  

Tursti, 
Emblemsfjellet.  

Vi ga 5.000,- til benker til Spjelkavik RK sitt 
prosjekt «tursti på Emblemsfjellet.»  

Gjennomført.  Bare positivt. Flott å kunne «henge seg på» andres 
prosjekt.  

Matkasse-utkjøring  Vi deltar i en regional aksjon med å kjøre ut 
matkasser til trengende.  

Gjennomført påsken 2021, og planlegges julen 
2021.  

Bare positivt. Godt å føle seg til nytte. 

Alvarheim 

Møteplassen Kjøring av eldre til aktivitet kafe.   Ukentlig  

Frelsesarmeen Vakter ved julegryta for Frelsesarmeen Årlig  

Flotsberget Satt opp informasjonstavle på Flotsberget. Vedlikehold  

Statue i byen Stelle og vedlikeholde Bjørnungen (statue). Årlig  

Belysning Ny belysning på minnetavle på Midtskogen og på 
Folkehøyskolen. 

Gjennomført.  

Helsestasjon Innredning og vann til helsestasjon i Nigeria Gjennomført. Positivt 

Alvdal 
 

Flytte skole Flytting av gamle Barkal skole opp til Steia,  Beise 
sæterstua på Solsia. 

  

Juletrær Henting av juletre til Aukrustsenteret.   

Tursti Folla Promenade, som er laget av Alvdal RK, 
ordner med benker og ser til at turstien er i 
orden. 

Rydde og vedlikeholde tursti.  

Historiebok Laget bok om gamle Steia. Gjennomført.  

Brattvåg 
 

    

Brumund-
dal 

    

Eda - 
Eidskog 
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Elverum 

Pilegrimsled Etablering og rydding av pilegrimsleden fra 
Braskereidfoss og opp til Åmots grense. 

Konseptfase  

Møteplassen Kjøring av eldre til møteplassen i Hernes. Månedlig  

Minnetavler Vedlikehold av tavlene på Midtskogen og 
Folkehøgskolen 

Årlig  

Øyeoperasjoner I fjerntliggende områder i Nepal Årlig Gir rundt 200 personer synet tilbake årlig. 

Flisa 
 

Flisen skanse Restaurering og gjenoppbygging av skansen fra 
rundt 1600 tallet.  

Påbegynt i 2012. Prosjektet videreføres.  

Giske 
 

    

Gjøvik 
 

Eiktunet Museum  Dugnad, rydding på ute arealene Årlig hver høst, gjennomført 2021. Noen år også 
på vårparten, men ikke i 2021 

Fint tiltak, fint for å bygge sosiale relasjoner, litt 
varierende deltakelse, sterkt ønsket av Eiktunet 
Museum. Har tidligere fått til oppslag i lokalpresse, 
men dessverre ikke i år. 

Skibladner Dugnad, vårpuss og renhold Årlig i mai, gjennomført 2021 Godt tiltak, meget sosialt, alltid fulltegnet, sterkt 
ønsket av ledelsen i Dampskipsselskapet. Har tidligere 
fått til oppslag i lokalpresse, men dessverre ikke i år. 

Frelsesarmeens 
Julegryte 

Grytevakt utendørs på Falkehjørnet i Gjøvik 
sentrum, samt innendørs på Kjøpesenteret CC 

Årlig. Startet lørdag før første søndag i advent, er 
under gjennomføring. 

2021 er det første året vi får lov av Frelsesarmeen å 
bære vester med Rotaryklubbens emblem. Våre 
medlemmer står solo-vakter, - dette bygger ikke 
sosiale relasjoner. Kun få «kunder» oppfatter at det er 
rotaryanere som passer grytene. 

Selvmordsfore-
byggende prosjekt i 
Litauen 

Samarbeid med vennskapsklubben i Anykscaiai, 
Global Grant prosjekt 

Startet høsten 2018. Avsluttet, rapportert Gode. Nyttig for å utvikle internasjonale relasjoner. 
Pandemien har dessverre satt planlagte gjensidige 
besøk på vent. Gjøvik RK vil følge med på 
helsestatistikk i Litauen, mhp effekter av prosjektet! 

Grue 
 

    

Hadeland 
 

Elvelangs, 
Arrangert av  
Frivilligsentralen 
I Brandbu og  
Ung Hadeland 

Klubbens oppgave: Vi setter ut og tenner ca 1200 
fakler langs ruta som er på ca 4,0km. 
Langs ruta er det tett med kulturelle innslag. 
Dette samler mange hundre personer fra 
kommunene. Ruta ender ved Røykenvik 

Dette er årlig og arrangeres i siste delen av 
september. Har dessverre blitt avlyst siste to år 
grunnet Covid 19 
 

Hyggelig prosjekt å delta på. Gir mulighet til at mange 
av våre medlemmer får deltatt, uavhengi av alder. 

Løyperydding 
Øståsen Skiløyper 

Vi utfører kvisting, rydding av skitraseer en 
kveld/dag på høsten hvert år. Øståsen skiløyper 
som kjører traseene på vinteren tildeler oss 
område som vi rydder. 

Utført nå i september Flott prosjekt, vi kan bli flinkere til å tilrettelegge slik at 
flere får deltatt i den sosiale delen av prosjektet. 
Få med flere av de eldre. 

Vannprosjekt Kenya Bidrar sammen med Raufoss Rotary på utbygging 
av vann anlegg. 

  

Hadeland 
Syd 

    

Hamar     
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Hamar 
Vest 

Armenia-prosjektet Støtte lokal klubb i Jerevan med etablering av 
drivhus og opplæring for drift 

Under gjennomføring Vanskelig, har vært forsøkt i flere omganger, vi 
mangler implementerings-kapasitet 

Furuberget Rydde og forbedre gangbro Planlagt Ingen foreløpig 

Grytevakter Bistå Frelsesarmeen med innsamling av midler i 
Hamar 

Under gjennomføring, hvert år sammen med 
Hamar RK 

Meget gode, effektivt samarbeid med organisasjon 
med implementerings- kapasitet 

Sykkelbirken Vakthold under årlig sykkelritt Under gjennomføring, hvert år Meget gode, god inntjening til klubben 

Mikrofinans Mikrofinansiering av entreprenører i u-land 
gjennom Care International 

Under gjennomføring Gode, første runde gjennomført, under vurdering 

Blå skilt Oppføring av historiske skilt ved særskilte 
bygninger i Hamar 

Under gjennomføring, nye skilt oppføres når 
aktuelt 

Gode 

Utsmykking av 
Flagstad-parken 

Innkjøp av en benk til parken foran Kirsten 
Flagstad museet i Hamar 

Avsluttet Gode 

VSE Vocational Study 
Exchange 

Utveksling mellom klubber i England Avsluttet Meget god 

Rydding langs Mjøsas 
bredder 

Søppelplukking etc Avsluttet God 

Julegave Innlevering av julegaver for utlodning, formål 
velges for hvert år. 

Årlig, under gjennomføring God 

Hareid 

Rotarystien Tilrettelagt sti for alle Under kontinuerlig arbeid. 4 dugnader i året  

Gapahuker 
Rotarystien 

Bygging av 2 gapahuker Fullført  

Leikepark Rotarystien Etablering av leikeapparat 2022  

Trimapparat 
Rotarystien 

Etablering av trimapparat 2022 - 2023  

Mama Clara, 
barnehjem, Peru 

Restaurering nytt kjøkken Ferdig 2020  

Mama Clara, 
barnehjem, Peru 

Bygging av bad og toalett 2022  

Herøy 
 

Hornseten Etablering av visningstavle på fjellet Hornseten Ferdig 2019  

Myklebustvatnet 
natursti 

Etablering av natursti rundt Myklebustvatnet 2020-2021  

Vedlikeholdsprosjekt Herøy Gard, Vårfjøsen, Fred og Fridom, Kåken i 
Oksavika 

Kontinuerlig  

Mama Clara 
barnehjem, Peru 

Støtte til Hareid RK sitt prosjekt 2019  

Hunn/ 
Gjøvik 

    

Hustad-
vika 

Forebyggingsprosjekt Forebygging mot selvmord i Litauen, samarbeid 
Gjøvik RK 

Ferdig juni 2021  

Fræna sjukeheim Årlig stell av hageanlegget ved sjukeheimen siden 2012  

Fræna sjukeheim Beplantningsprosjekt 2022  
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Fræna sjukeheim Innkjøp og montering av 2 sett juletrelys 2020  

Jevnaker 
 

Pilegrimsleden Ve Vedlikehold av pilegrimsleden gjennom Jevnaker Årlig foreteelse Greie forhold. Bra betalt, som pløyes til RI og lokale 
aktiviteter 

Vedlikehold kirkene i 
Jevnaker 

Vedlikehold av diverse gjerder og bygninger ved 
Jevnaker og Randsfjord kirker 

Ulike oppgaver fra år til år Som ovenfor: Service above self 

Kongs-
vinger 

Vann og sanitær-
prosjekt i Uganda 

Mbunga Water, Sanitation and Hygiene Project 
 

Samarbeid med Vinger, Odal og Grue RK. Global 
Grant godkjent desember 2021  

Ting tar tid i søknadsprosessen 

YES: Young 
Entrepreneurs in 
School 

Avtale med Øvrebyen Videregående Skole. Det 
handler om ungt entreprenørskap, 
mentorvirksomhet, foredrag og bedriftsbesøk. 

Pågående prosjekt, videreføres Covid-19 har gitt sen oppstart i dette Rotary året. Tar 
fatt på nyåret 

Etikk Etikk på dagsordenen. Foredrag med Vegard 
Herlyng fra Høyskolesenteret i Kongsvinger 

 Spennende foredrag, med lokale krefter. 

Kulturinnslag av egne 
medlemmer 

Ved festmøter eller som egne møter der ledsager 
er invitert 

Gjennomføres  

Auksjon Inntekt til Rotaryfondet Årlig Når målsetting. Har ønske og planer om en endring for 
å øke oppslutningen ytterligere. 

Dugnader Rydding av friområder Gjennomført og avsluttet Skaper bra stemning 

Kongslekene Bistand ved friidrettsarrangement for 
utviklingshemmede 

Gjennomført Bra 

Grillaften for 
rusmisbrukere 

Arrangement Gjennomført Bra tiltak 

Åpen kirke Vakt, omvisning Gjennomført, kan fortsettes OK 

Synge julen inn Besøke sykehjem Gjennomført, avsluttet Bra internt og eksternt 

Frelsesarmeens 
julegryter 

Vaktordning Gjennomføres Bra tiltak 

Land 
 

Synnfjorden  Rydding av søppel rundet fjorden Avsluttet God 

Dokkadeltaet Plastrydding Avsluttet God 

Veståsmarsjen Turmarsj fra Aurlundsetra Årlig siste søndag i august Varierende deltakelse 

Ungdomsskole-camp Tilbud til 10. klasse i kommunenes ungdoms- 
skole. Aurlundsetra og Akksjøen. Alternerer 
mellom skolene. hver skole hvert 3. år  

Årlig gjennomføring enten i juni eller august i 
samarbeid med skolene 

God 

Ungt entreprenørskap Samarbeid med skoler På et tidlig stadium Uavklart 

Lille-
hammer 

Kulturstien langs 
Mesnaelva 

Videreutvikling, utvidelse, drift og vedlikehold av 
tursti langs elva 

Under gjennomføring og stadig utvikling. 
Samarbeid med Mesna Rotary og Fåberg/ 
Lillehammer historielag 

Svært bra 

Møt din nye nabo Samtaler med innbyggere i Lillehammer + omegn 
fra ulike nasjoner. Alle kan delta. Formål er å 
lære om hverandre og lære språk 

Pågår høst, vinter, vår i Lillehammer bibliotek. 
Samarbeid med Mesna Rotary, 
Frivillighetssentralen.  Åpen for alle. 

Bra tilbakemeldinger fra de som deltar. 

Norsk 
litteraturfestival 

Delta i arr. av festivalen 3-årige avtaler. Deltar med vakt og tilrettelegging 
under forestillinger. 

Svært bra 
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Idrettarrangementer Dugnadsinnsats Deltar med varierte oppgaver under idretts-
arrangementer. World cup og Birkebeinerarr. 

Svært bra 

Løten 
 

Lekeplass Bygd ny lekeplass i sentrum Samarbeid med kommunen  

Kartlegging Kartlegging saman med kommunen om nye 
prosjekter 

Pågående  

Mesna 
 

Turistbyen 
Lillehammer 

Finne, korrigere og samarbeide med mange 
aktører om å rydde, istandsette og forbedre ulike 
detaljer i bybildet som gjør Lillehammer til en 
enda bedre opplevelse for turistene 

Løpende 

Positivt 

 Mesna kultursti Skilte, rydde, utvide, drifte og vedlikeholde tursti 
langs Mesnaelva gjennom byen 

Under gjennomføring og stadig utvikling. 
Samarbeid med Mesna Rotary og Fåberg/ 
Lillehammer historielag 

Svært bra 

Midsund 
 

Hjelpeprosjekt 
Libanon 

Psykisk helsehjelp til syriske barn i Beqaadalen 2019 - 2022  

Matombringing Ombringing av mat til eldre fra sjukeheimen Pågående  

Strandrydding Dugnad 4 ganger i året Årlig  

Rastebenker Utplassere og vedlikeholde klubbens rastebenker Årlig  

Moelv 
 

Spritbua Vedlikehold og utleie. U Mye arbeid og mye glede. 

Armenia prosjektet Bygging av drivhus i Spitak U God erfaring fra tidligere prosjekt. 

Kreftforeningens 
vinterleker på 
Sjusjøen 

Div. Roller før og under arr. A P En givende og takknemlig oppgave 

Covid vaksinering 
Ringsaker 

Parkering og veiledning A Tilskudd til klubbkassa 

Hjelp til Ukraina 
flyktninger 

Montering av IKEA møbler i flyktningeboliger P Administreres av Brumunddal RK. 

Skibladnerbrygga Bygge patting med bord og benker på 
Skibladnerbrygga 

A Suksess! Populært hos Moelvs befolkning. 

Plastryddeaksjon 
2022 

Rydde plast i «vårt område» langs Mjøsa den. 14. 
mai 

P  

Hyggekveld på Moelv 
Sykehjem 

Pasientbesøk med bevertning og underholdning - 
årlig  

P U Alltid hyggelig, men avlyst de siste år pga Covid. 

Stolpejakten Sponsor av Stolpejakten i Ringsaker 2021 - 22. 
Viktig folkehelse prosjekt.  

A P Skapt mye positiv oppmerksomhet rundt Spritbua og 
MR. 

Poliodagen Markering av poliodagen A Bra oppslutning internt. 

Skibladnerbrygga 150 
års jubileum 

Kafe, underholdning og samlingspunkt i Spritbua A Populært tiltak og gode tilbakemeldinger 

Rotary 
ungdomsutveksling 

Aktiv deltaker i prosjektet.  P U A Viktig prosjekt for MR med stort engasjement. 

Skibladner min. For 
min. NRK 

Kafe og samling i Spritbua under sending fra 
Moelv.  

A Stor suksess. 
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Molde 
 

Romsdalsmuseet Dugnad Årlig i mai  

Bergmo Sansehage Etablering av sansehage og dugnader Årlige dugnader  

Kunstprosjekt Leie av kunst fra Romsdalsmuseet til sjukeheim Årlig  

Gapahuk Bygd gapahuk på Skaret skistadion Ferdig  

Bjørnsonfestivalen Økonomisk støttte til festivalen 2020 og 2021  

Nord-Odal 
 

    

Odal 
 

Yrkesmesse   Yrkesmess 9/10 klasse i Nord- og Sør –Odal Gjennomført i samarbeid med Nord-Odal Rotary 
og Soroptimistene gjennom flere år. Ifjor ble det 
digital messe pga corona. Starter planlegging av 
neste messe på nyåret  

 Mye arbeid, men alle stiller opp og gode 
tilbakemeldinger fra elevene og foreldre. 

Hyggekveld for eldre Underholding,loddsalg, 
kaffe og kaker 
  

Samarbeid med sanitetsforeningene. Årlig 
arrangement , avlyst i –20 og-21 pga corona. Håper 
å kunne arr. i –22 

Takknemlig oppgave, 
dyktige sanitetskvinner  
å samarbeide med. Fornøyde eldre. 

Brygge v Esso- 
stasjonen  

Brygge v Essostasjonen i Glomma. Benk og 
beplantning/ blomsterkasse. Samarbeid m flere. 
Rotary medlemmene sørger for å vanne plantene 
og tømme søppel ukentlig/v behov gjennom 
sommeren  

 Årlig oppgave.  Fint lokalt tiltak, alle medlemmer bidrar. 

 Ja –benk Tre-benk satt opp i turområde. Laget på 
snekkerverksted på fengselet, og med Rotarys 
logo på 

 Avsluttet   

Vind i håret Sykkel med to passasjerplasser, Plassert ved 
sykehjemmet. Samarbeid med 
Sanitetforeningene og Lions  

Avsluttet innkjøp.  
Håper på mer bruk neste sommer. 

 Fint tiltak,corona satt 
periodevis stopp. 

Skiskyting 
  
  

Samarbeid med skiskytterforbundet, Nord-Odal 
Rotary, Lions og kommunen. 12- åringer tilbys 
løperunde med innlagt skyting med laservåpen. 

Ett løp avviklet. Nytt under planlegging til våren. 
 

Fin gjennomføring, stort engasjement blandt ungene. 

Vann-prosjekt i 
Kasese 

Sørge for rent vann til innbyggerne 
Kasese,Uganda. 
Samarbeid med flere Rotary-klubber   

Under Planlegging.  

Ottestad 
 

    

Raufoss Dala Rieko 
Water&Sanitation 
I Kenya 

 Vann, sanitær, hygiene barneskoler GLOBAL GRANT. 2015-1016   Det stilles meget strenge krav til prosjektets kvalitet, 
nytte, sustainibility etc. Det er derfor en stor og 
krevende jobb å komme gjennom med søknaden. 

Dala Rieko Wash in 
Schools I Kenya 

 Vann, sanitær, hygiene barneskoler i Kenya GLOBAL GRANT  
2017-2018 

 Viktig å ha en vertsklubb, samt en 
samarbeidsorganisasjon på prosjektstedet.   

Dala Rieko Wash & 
green Economy 

Videreføring, nye barneskoler GLOBAL GRANT  
Søknadsprosess i gang, stoppet opp 

Ny vertsklubb til det 3.prosjekt. Problemer med denne 
klubben.  Jobbes med saken 

 Frelsesarmeen  Grytevakt, advent  Fra ca. 2015, fortsetter årlig  Godt mottatt, også god profilering  
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Fugleparken, Raufoss Vårpuss, vedlikehold m.m. Montering av grill, 
skilting.  

Siden 2013, har klubben hatt ansvaret. Samarb 
m/kommunen  

 Fine dugnader 
Brukt til stands/profilering 

Demenssaken  Salg av konfekt, merket Rotary. Samarb 
m/Demensforeningen.  Formål: Ekstra tiltak for 
personer m/demens.  

Oppstart 2021, brukt på Stands, + salg til bedrifter. 
Stoppet opp pga lev.problemer sjokoladefabrikken.  

 God profilering av klubben på stands, kontakt med 
aktuelle medlemmer. Planlegger videreføring. 

Ringebu  Pilegrimsleden Årlig vedlikehold <merking, rydding og utskifting 

av stolper langs leden i kommunen.  Maling av 

stolper. Omlegging av trasé etter behov. 

Oppsatt kvilebenker og henvisningsskilt. 

Gjennomføres årlig etter avtale med kommunen 

og Pilegrimsenteret. Pågått siden 2003. 

Meget bra. Gir noen inntekter til klubben. 

Gapahuk ved 

Pilegrimsleden 

Bygging og vedlikehold. Rydding av vegetasjon Bygging avsluttet. Vedlikehold og rydding 

gjennomføres ved behov. 

Meget bra 

Dugnad i Ringebu 

prestegård 

Raking og rydding Årlig Meget bra 

Juletreoppsetting Juletre ved Ringebu prestegård og Ringebu 

eldresenter 

Årlig Meget bra 

Infoskilt ved flyvraket 

ved Øverlihøgda 

Oppsetting av infoskilt ved vrakrester etter et 

tysk fly fra 1940. 

Avsluttet. Vedlikehold av skiltet ved behov. Meget bra 

Spjelkavik 
 

Rotary-stien Steinlegging av tursti på Emblemsfjellet Prosjektet har gått frå 2019 og avsluttes 
sommeren 2022. Prosjektet har hatt mange gode 
samarbeidspartnere som har bidratt på ulike 
måter. 

Dette har vært et utrolig positivt prosjekt som betyr og 

vil bety mye for folk med tanke på gode stier i 

myrlendt terreng, for helse og trivsel. 

 Terrasse Snekring av terrasse for Frelsesarmeen. Dugnad 

sammen med Ålesund Øst Rotary klubb. 

På forespørsel. Positivt.  

Grytevakt Passe Frelsesarmeen sin julegryte ved 2 

lokasjoner på Moa Kjøpesenter 

Tradisjon i adventstiden hvert år og utenfor 

valglokaler ved Stortingsvalg hvert 4. år. 

Positivt å kunne være til hjelp. 

PET-scanner Innsamling til PET-skanner til sentralsjukehuset i 

Ålesund. 

Gjennomført i samarbeid med andre klubber. 

Spjelkavik Rotary klubb bidrog med kr. 35.000,- 

Veldig positivt for regionen, og nødvendig i forhold til 

folks trygghet og helse. 

Matkasser til 

trengende. 

Kjøre matkasser som er bestilt av trengende 

familier til jul og påske 

Samarbeid med hjelpegruppa i Ålesundsregionen 
og andre Rotaryklubber. 

Positivt å kunne bidra og gi noen litt ekstra i høytidene 

Tursti langs 

Borgundfjorden 

Spjelkavik Rotary ga 5.000,- til benker langs 

Fjordstien 

Gjennomført Bare positivt  

Stange 
 

Stange Lydavis Innlesning, produksjon og distribusjon av lydavis 

til blinde og svaksynte, 1 til 2 ganger i måneden. 

Løpende. Har holdt på i 40 år. Gode erfaringer, i samarbeide med Røde Kors. 

Krigsminnesmerket i 

Gjøvika, Stange 

Oppsetting av informasjonstavle, samt 

vedlikehold av bauta og flaggstenger, og holde 

området i orden. 

Løpende. Hyggelig for klubben med et forholdsvis enkelt 

prosjekt, der vi årlig også holder minst ett ordinært 

klubbmøte med kaffe og kaker. 

 Rasen Leirsted Eie og drifte Rasen Leirsted i Stange, som kan 

brukes av skoleungdom, ungdom med spesielle 

utfordringer, eldre o.s.v. 

Løpende, i samarbeid med en rekke andre 

foreninger i Stange. 

Gjør klubben synlig på en positiv måte, men koster 

mye, både i rene kroner og i dugnadstimer. Egnet for 

utflukter på klubbmøtene vår, sommer og høst. 
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Frelsesarmeens 

julegryte 

Vakt ved gryta før jul hvert år.  Løpende Gjør klubben synlig på en positiv måte. 

Armenia-prosjekter Deltakelse i prosjekter i Armenia i samarbeide 

med Hamar Vest RK, og lokal klubb i Jerevan. 

3 prosjekter for å hjelpe folk i Armenia med 

forholdsvis enkle ting som å føre friskt vann til 

skoler, sette opp bikuber med produksjon av 

honning. Alle er avsluttet, men et nytt prosjekt er 

nå i startfasen. 

En liten klubb som Stange må samarbeide med andre 

klubber i internasjonale prosjekter. Vi synes disse 

prosjektene er greie å delta i, som i utgangspunktet 

bare krever et økonomisk bidrag. 

Besøksvenn / 

Flyktningeguide 

I samarbeid med Norges Røde Kors, Stange, har 

noen av våre medlemmer jobbet frivillig. 

 Løpende Et bra tiltak som kan passe for noen medlemmer, 

andre ikke. 

Deltakelse som 

frivillig på julekvelds-

arrangement i regi av 

Stangehjelpa. 

De som har deltatt på dette melder tilbake om 

en flott opplevelse. 

Avsluttet, med kan komme tilbake. Et bra tiltak som kan passe for noen medlemmer, 

andre ikke. 

Stranda 
 

Rotary Gapahuken Gapahuk ved Trimløypa ved Strandafjellet 

skisenter 

Under gjennomføring, men planlagt avslutta Juni 

2022 

Gode når det gjeld lokal markedsføring i og med at vi 

har knytta Rotary til namnet på "Rotary Gapahuken". 
Finansiert med innsamla midler, lotteri og dugnad. 
Totalbudsjett ca. 200.000,- 

El-syklar Innsamling og  finansiering av transport  El-syklar 
til bruk ved Stranda Omssorgsenter 

Avslutta  

 

Asfaltering Asfaltering rundt aldersboligen Solbakken Avslutta  

Minneplakett falne 

frå 2. verdskrig i 

Stranda 

I samband med omregulering av Stranda 

sentrum. Flytta og etablert minneplakett til ein 

ny stein i parkområdet 

Avslutta  

Kvilebenkar Utplassert 6 solide kvilebenkar ved frilufts 

trimvegar 

Avslutta  

Sula 
 

    

Sykkylven 
 

Internasjonale 

aktiviteter 

Støtte Lola Daycare Center på Filippinene  

Støtte RI gjennom bidrag til TRF  

Økonomisk støtte til poliodagen  

Bygge og starte skole for barn i Sierra Leone 

Årlig 

Årlig 

Årlig 

Avsluttet 

 

 

 

Klubben er ikke med i driften av skolen 

Hospital da Baleia – nytt prosjekt Utvekslingsstudenten vår, Daniel Pedroso frå 2017, 

er aktiv i Rotary i Belo Horizonte i Brazil. Klubben 

der har prosjekt lokalt med et nytt kjøkken for 

barnehospitalet Hospital de Baleia 

 

BUAS 2 medlemmer besøker ukentlig beboere ved 

kommunens Bu- og Aktivitetssenter. 

Julegrantenning på BUAS. 

Årlig 
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Speiderne i Sykkylven Samarbeid, fellesmøter og økonomisk støtte 

med Speiderne i Sykkylven 

Årlig 

 

 

Sykkylvsrussen Vakter på rusfritt russearrangement (i samarbeid 

med MOT) 

Årlig 

 

 

Kirkeparken Rydding av kirkeparken om våren Årlig  

Skrivarstova hass 

Henrik Straumsheim 

Sikre lokal kulturhistorie og infomasjon Nytt i 2021 Under utvikling - treng å få lokal grunneigar med på 

laget for å realisere prosjektet (mulig DistrictGrant 

søknad) 

Kirka Servering og arrangement Nytt i 2021 Bidrar i arrangementet av Julegudstjenestene 2021 

Hjelpegruppa i 

Ålesund og omegn 

Prosjekt Rotary Sunnmøre, Utkjøring av 

matkasser. 

Nytt i 2021 90 familier i Ålesund og omegn får matkasser til jul (og 

gaver til barna) 

Høbben Ny møteplass for ungdom  med utgangspunkt i 

Sykkylven Idrettslags satsing mot e-sport. 

Høbben er også tenkt som opplæringsarena mot 

it for ungdomstrinnet i skulen og andre. 

Nytt i 2021 SRK fikk i utgangpunktet søknad om å støtte 

prosjektet. Foreløpig litt uklart kva SRK kan bidra med. 

Fønix og 

Frivillighetsåret 2022 

ymse Planlagt Foreløpig ingen konkrete deltagelser. (Sykkylven 

frivilligsentral held til i huset Fønix og drifter 

"Oskarbilen" og Utstyrssentralen.) 

Poliodagen Økonomisk støtte til poliodagen (stand og 

oppmerksomhet lokalt) 

Årlig  

Sør-
Valdres 

Matutkjøring Kjøre ut mat fra sentralkjøkken 1 gang i uken til 
fire deler av kommunen til institusjoner og 
hjemmeboende. Turnus for  

Kontinuerlig gjennom hele året Perioder noen vansker med å ha mange nok slik at et 

medlem ikke må kjøre oftere enn tredje hver uke. Kan 

kun gjøres av pensjonerte medlemmer. 

Dugnad Bangsmoen Utvendig vedlikehold gammelt handelssted og ut 
både om våren og om høsten.  
Involverer alle medlemmer.  

Fast oppdrag  Medlemmer slutter opp om dette så sant de har 

brukbar ganghelse 

Dugnad rundt 

dronningbjørka 

Opprydding av nedfallen skigard og pleie av 
bjørke og sikring mot snøbrekk. Få opp skilt som 
sier noe om bjørken på dette tusenårsstedet 

Enkelt oppdrag 2021 
 
Skilt er under arbeid 

Endelig skjemmes vi ikke lenger over bjørkens 

utseende 

Flaggheising Bagn 

offisielle flaggdager 

Opprette turnus for 3-4 faste personer som tar 

seg av dette gjennom året 

Fast oppdrag Når turnus er laget ordner dette seg av seg selv. 

Ny maling Dønhaug 

steinen 

Gammel stein med innhugde inskripsjoner, 

flyttet av bl.a. Rotary for å redde den fra å bli 

begravet under en terrasse.  

Ikke påbegynt 
Påbegynnes 2022 

Vil innviolvere noen få medlemmer 

Intern prosjekt Referat fra møtene samles i et periodisk hefte 

slik at de som ikke kunne møte vet hva som 

skjedde. 

Fast oppdrag Egen funksjon under klubbtjeneste som tar seg av 

dette 

Tynset 
Ny bru over Glomma Bygd ny gang og sykkelbru ved Neby samt flere 

km. med turstier og belysning for hele anlegget. 

Gjennomført  
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Tiltak for eldre Kjøring av eldre og liknende tjenester. Årlig  

Ulstein 
 

Rotaryhagen Prosjektering, innsamling av midler, utforming, 

dugnader 

Trinn 1 fra 2019, fortsetter til og med 2023  

Bistandsprosjekt i 

India 

Samarbeidsprosj. Rotaryklubb i India, bidrag til 

pustemaskin 

Gjennomført 2021, fortsette samarbeid?  

Gapahuk Lisjevatnet Prosjektering, innsamling, bygging, vedlikehold, 

dugnader 

2019 - 2022  

Gapahuk 

Bugradsmyrane 

Prosjektering, innsamling, bygging, vedlikehold, 

dugnader 

2017 - 2022  

Høddmonument 

Ulstein sentrum 

Prosjektering, innsamling, innkjøp og dugnad 

oppsett 

2016 - 2019  

Mama Clara, Peru Bistand Hareid RK - støtte til barnehjem 2017 -2018  

David School, Sierra 

Leone 

Bistand Volda RK - bygging av skole Global Grant 2018 - 2019  

Valdres 
 

 Tanzania  Oppgradering av skole.  Oppstart er planlagt i januar  Motivasjon hos medlemmer 

 Frivillighetssentral  Bistå hjelp  Oppstart er planlagt i januar  Motivasjon hos medlemmer 

 Ungdom som faller 

utenom 

 Arrangere aften med musikk og mat  Planlagt for ultimo april   

Vestnes 
 

Brasilprosjekt Instrument og lønn til lærer til ungdomsorkester 

i slummen 

2010-tallet  

Sti langs Flatevogn I samarbeid med kommune og friluftsråd Ferdig 2018  

Sansehage i 

dementomsorg 

Dugnad 2 ganger i året Årlig  

Kommunegrensestein Vedlikehold av gamle kommunegrensestein/ 

rensing, oppreising m.m. 

Pågående  

Ung psykiatri Tilbud til unge som sliter med psykiske problem i 

samarbeid med kommunen 

Pågående  

Leksehjelp Leksehjelp til innvandrer/ voksenopplæring 2018/19  

Vinger 
 

Mbunga Water, 

Sanitation and 

Hygiene project i 

Uganda 

 

Samarbeidsprosjekt mellom klubbene 

Kongsvinger, Odal, Grue og Vinger i Distrikt 2305 

og Kasese RK i Distrikt 9214.  

Etablering av vannforsyning til 5 landsbyer samt 

latrine og omkledningsrom til jentene på skolen.  

Under gjennomføring. Global grant godkjent 

desember 2021. 

 

Søknadsprosessen har tatt lang tid 

 

Yrkesmessa 

 

Organisert en utstilling med innslag av 

næringsliv, videregående skoler mm for 

avgangselever i Kongsvinger regionen 

Årlig begivenhet, Planlagt, men som dessverre 

måtte avlyses i år. Prøvde å flytte fra Høsten til 

Januar, men smittesituasjonen bedret seg ikke. 

Populær begivenhet og vi prøver hvert år å tilføre flere 

skoler. 

Frelsesarmeen Bistår Frelsesarmeen til å stå grytevakt før jul. Gjennomføres årlig hver Desember Vi støtter en god sak og gjør oss bemerket i bybildet. 
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Dugnad Tråstad 

Skanse. 

Rydder og vedlikeholder en gammel 

forsvarsskanse i Kongsvinger 

Gjennomføres i Mai hvert år. 

 

Viktig jobb og en sosial happening for klubben, da vi 

koser oss ute med kaffe og kaker. 

Hyggekveld på Hov 

Bofellesskap 

Klubbens medlemmer møter opp på Hov med 

gitar og det blir sang og samtaler. Kaffe og kaker. 

Planlagt gjennomført på vårparten hvert år. Veldig positivt for beboerne og hyggelig for oss, er helt 

avhengig av at en syngende/spillende medlem stiller. 

Volda 
 

Turstier Tilrettelegging og vedlikehold av turstier i Volda 

sentrum 

Pågåend gjennom flere år  

Gapahuk 

Prestsæterhuken 

Prosjektering, og bygging av gapahuk til tursti 

Volda sentrum 

Ferdig 
 

 

Gapahuk 

Heltnelihuken 

Prosjektering, og bygging av gapahuk til tursti 

Volda sentrum 

Ferdig 
 

 

Grinda Prosjektering og bygging av grindløe på tursti Ferdig 
 

 

David School, Sierra 

Leone 

Global Grant  - bygging av skole til fattige 2019 
 

 

Lærerfinansiering Donasjon og innsamling til lærerlønn David 

School 

Pågående  

Fadderordning Støtte til drift av David School for fattige Pågående  

Ørskog 
 

    

Ørsta 
 

Rydding Bygdemuseet 

Brudevollen 

Raking, oppsamling oppsamling av løv og kvist Hvert år  

Krigsminnemerket 

Lianeset 

Rydding og stelling av plassen Hvert år  

Sjåførtjeneste TV-

aksjonen 

Kjører rund folkeskoleelever som er 

bøssebærere 

Hvert år  

Minnemarkering 

Lianeset 

Markering 17. mai i samarbeid med NROF Hvert år  

Eldrefest Åpen fest for alle og spesielt pensjonister Hvert år til og med 2020  

Østre 
Toten  

 

Pilegrimen ved 
Bygdestua på 
Hoffsvangen 

Bronsestatue av Vandreren langs Pilegrimsleden Avsluttet 2018. Finansieringsbistand og samarbeid 
med andre organisasjoner om gjennomføring av 
prosjektet  

Godt synlig og eksponert statue ved Tusenårsstedet i 
Østre Toten 

Benker langs 
Pilegrimsleden i Østre 
Toten 

Sittebenker plassert på 
8 ulike utsiktspunkter 

Benker satt ut og tatt i bruk våren 2021 Bra publikumsrespons og fyldig presseomtale 

Øystre 
Slidre 
 

    

 


