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Rotaryvenner og venner av Rotary 

         Elverum 03.05.2014 

Rotary er hva Rotary gjør! 
Mai måned har valgfritt tema i Rotary kalenderen. For meg som Distriktsguvernør, er det naturlig å 

peke på de to største utfordringene for klubbene i distriktet vårt dette Rotaryåret: 

Medlemsutviklingen og oppslutningen om Rotaryfondene og prosjektene våre. 

Medlemsutviklingen 

Per 1. mai 2014 er det 13 klubber som kan notere øking i medlemstallet. For 8 klubber er det 

registrerte medlemstallet stabilt. Hamar Rotaryklubb leder fortsatt an som den klubben som har 

registrert størst øking av medlemstallet sitt, med en netto øking på sju medlemmer siden 01 07 2013, 

med naboklubben Hamar Vest Rotaryklubb, som en god nummer to, med en øking på fem 

medlemmer.  Dessverre ser ikke bildet like lyst ut for resten av klubbene i distriktet vårt. Samlet sett 

har vi en nedgang i medlemstallet på hele 43 fra Rotaryåret startet den 01.07.2013. Vi har fortsatt litt 

tid til å rette opp dette, men nå begynner det å haste, dersom vi skal rekke å snu den negative 

medlemsutviklingen til en positiv medlemsutvikling i Rotaryåret 2013-2014. 

I siste nummer av The Rotarian, gir RI president Ron Burton følgende anbefalinger: 

 Rotary er en organisasjon der nye medlemmer  inviteres på bakgrunn av et godt omdømme 

som selvstendig  yrkesutøver. Alle yrker er like viktige og målet er at hver Rotaryklubb skal 

gjenspeile variasjonen i yrker, kjønn og kulturell bakgrunn i lokalmiljøet. Variasjonen i 

kompetanse og erfaring bør utnyttes aktivt i klubben for å nå klubbens mål.  

 Rotary er en partipolitisk uavhengig organisasjon, men dette betyr ikke at de enkelte 

medlemmene er likegyldige til politiske strømninger, styringssystem som innebærer brudd 

på de internasjonale Menneskerettighetene, Barnekonvensjonen, menneskers likeverd, eller 

til miljøødeleggelser.  Vi engasjerer oss, - uten å ta partipolitiske standpunkt! 

 Gjennom ulike prosjekter til nytte for andre, vil rotarianere vise solidaritet både med 

nåværende og framtidige generasjoner. Rotary International er blant verdens største 

serviceorganisasjoner og det forventes at Rotaryklubber og enkeltrotarianere engasjerer seg i 

serviceprosjekter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Godt og synlig engasjement i 

Rotaryklubben, gjør den mer attraktiv for nye medlemmer og lettere å holde på de 

medlemmene man allerede har.  

 De fleste av oss ble introdusert til Rotary av en nær venn, en kollega eller en slektning. 

Dersom hver og en av oss tenker gjennom hvilke venner, kollegaer eller slektninger vi mener 

passer inn som medlemmer av vår Rotaryklubb, bør veien være kort til å invitere dem med 

som gjest på et klubbmøte. Vi bør gi dem informasjon om Rotary og hva organisasjonen vår 

står for, og vi bør introdusere dem for de ansvarlige for prosjektene i klubben vår. 

http://www.rotary.org/RIdocuments/graphics/theme13-14_en.zip
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 Som alle ledere har erfart, er det like viktig å beholde gode medlemmer  som å rekruttere 

nye. Derfor er det viktig å sørge for engasjement og aktivitet i klubben vår og det er viktig å gi 

nye medlemmer ansvar for oppgaver i klubben. Komitearbeidet er derfor en viktig del av 

Rotaryklubben. God aktivitet i komiteene, og et system for at komitelederne regelmessig 

rapporterer om sin aktivitet til klubben, bidrar til å øke det generelle engasjementet for 

Rotary.      

Rotary skal gi plass for involvere familiemedlemmer i Rotaryaktiviteter. Rotaryaktiviteter skal 

ikke gå på bekostning av familielivet. Derfor er det viktig at det finnes tilbud til både yngre og 

godt voksne i Rotary. Mange av møteprogrammene og prosjektene i Rotaryklubben egner 

seg for å invitere med familiemedlemmer og andre i ulike aldre. Gjennom å gi et tilbud til 

hele familien, blir det lettere å beholde yngre medlemmersom er foreldre. 

 Rotarianere bør bli flinkere til å oppmuntre yngre familiemedlemmer, slektninger og kjente, 

til å ta del i Rotarys ungdomstjenester, det være seg ett års ungdomsutveksling, Rotarys 

sommerleire,  RYLA, Handicamp eller Rotaract.  Det er dagens  ungdom som skal bli 

morgendagens rotarianere, derfor bør vi støtte opp om etablering av Rotaract klubber i 

distriktet..  

Jeg minner om at neste medlemsskapsseminar går av stabelen: 

 Den 6. september på Rudshøgda i Ringsaker 

 Den 13. september på Vestnes Fjordhotel 

Representanter for medlemskomiteene i samtlige klubber bør stille der! 

Det internasjonale engasjementet vårt 

Mange av klubbene i distriktet vårt har engasjert seg i internasjonale prosjekter. En oversikt over 

slike prosjekt finner vi her: http://d2305.rotary.no/index.php?pageid=220 

Det er lett å bli imponert over den innsatsen som ligger bak disse prosjektene. Bruk denne oversikten 

til å «framsnakke» Rotary som en internasjonal humanitær aktør. Skal vi lykkes i å fortsette den 

internasjonale innsatsen vår, er vi imidlertid avhengige av å slutte opp om bidragene til Rotaryfondet, 

eller The Rotary Foundation, TRF. Ved oppstarten til Rotary året 2013 – 2014, sa jeg at ønsket mitt er 

at hver rotarianer i distriktet bidrar med minst USD 100,- eller ca. NOK 600,- til Rotary Foundation. 

Gjennom en avtale om et månedlig trekk på kr 50,-, er det lett å nå dette målet. En slik avtale med 

Rotary i Norge, NORFO, vil dessuten gi skattereduksjon, forutsatt at  bidrag  til sammen utgjør minst 

kr 500,- per år til samme formål. En blankett for å inngå en slik avtale, finner du her:  

http://www.rotary.no/files/cms_userfile/Documents/Norfoin/AvtaleGiro-skjema_til_BBS.pdf 

Jeg benytter også anledningen til å minne om at årets TRF seminar går av stabelen: 

 Den 6. september på Rudshøgda i Ringsaker 

 Den 13. september på Vestnes Fjordhotel 

På grunn av de nye reglene for å kunne søke midler fra Rotaryfondet er det helt nødvendig at minst 

president og TRF ansvarlige i klubben stiller på ett av disse seminarene! Sett av datoen allerede nå! 

http://d2305.rotary.no/index.php?pageid=220
http://www.rotary.no/files/cms_userfile/Documents/Norfoin/AvtaleGiro-skjema_til_BBS.pdf
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For de av klubbene som ennå ikke har kommet i gang med internasjonale prosjekter er det viktig å 

minne om Rotarys seks fokusområder:  

Rotarys fokusområder for internasjonal innsats: 

 

 

 Fred og konfliktforebygging/-løsning  

 Sykdomsforebygging og behandling 

 Rent vann og sanitærforhold 

 Mødre - og barnehelse 

 Grunnutdanning og leseferdighet 

 Lokal økonomi og samfunnsutvikling 
 

Les mer  om fokusområdene her:  

Fokusområdene.pdf

 

Fred og konfliktforebygging 

For de menneskene som rammes av væpnede konflikter, borgerkrig og terroraksjoner,  kan en 

gradering av overgrepene mot sivilbefolkningen virke urettferdig. For oss som bor i Europa, gir 

imidlertid nyhetsbildene av de enorme ødeleggelsene og de store flyktningstrømmene fra Syria en 

helt spesiell bekymring. De nabolandene som tar i mot store flyktningstrømmer, har ingen mulighet 

til å gi disse menneskene nødvendig humanitær bistand uten hjelp utenfra.  Flyktningene behøver 

vår hjelp. Kanskje kan vi få til et prosjektarbeid med en Rotaryklubb i ett av mottakerlandene? 

Les mer her: http://www.flyktninghjelpen.no/arch/img.aspx?file_id=9173325 

De klubbene som ønsker å bidra direkte til effektiv bistand til flyktningene, i tillegg til den hjelpen 

som ytes via TRF prosjekter, kan vi lese mer om Shelter box, Norway her: 

http://www.shelterboxnorway.no/ 

 

 

http://www.flyktninghjelpen.no/arch/img.aspx?file_id=9173325
http://www.shelterboxnorway.no/
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Helsetjenester og forebygging av smittsomme sykdommer 

Gjennom ulike aksjonsgrupper av frivillige helsearbeidere bidrar Rotary International til å skaffe 

kvalifisert helsehjelp til mennesker der mangelen på helsehjelp er stor. Dette er  i første rekke 

livreddende helsehjelp til mennesker i nød. I tillegg driver disse helsearbeiderne helseopplysning og 

opplæring av lokalbefolkningen.  For oss her hjemme i Norge, er det viktig å minne om at mange 

epidemiske sykdommer tar livet av hundretusner av mennesker hvert år. Beskyttelse mot 

smittsomme sykdommer gjennom god hygiene og vaksinasjon, er en del av det 

sykdomsforebyggende arbeidet.  

Rent drikkevann 

En rekke andre rotarianere deltar i praktisk folkehelsearbeid som å skaffe trygt og sikkert drikkevann, 

hygieniske sanitæranlegg og tilfredsstillende ernæring. Det gjør også Rotary klubber i distriktet vårt. 

I mange katastrofeområder er tilgangen på rent vann prekær. Rotary i England står derfor bak 

prosjektet «Water Survival Boxes: http://www.worldwaterworks.org/pp/Water%20Box%20Flyer.pdf 

 

Det er ingen tvil om at tilgang på rent drikkevann og enkle livreddende hjelpemidler som finnes i slike 

bokser redder mange liv for en billig penge! 

Verdens helseorganisasjon har imidlertid avsluttet to viktige temauker som omfatter sentrale 

Rotaryaktiviteter; det ene er vaksinasjoner og det andre er forsyning av ren vann. 

Mange steder i Asia inneholder grunnen store konsentrasjoner av fluor. Dessverre har dette ført til at 

vann fra enkelte brønner har ført til at barn får store deformiteter i knokkelsystemet. Derfor har 

mange Rotaryklubber i India engasjert seg i å etablere enkle renseanlegg for å fjerne flouroverskudd 

fra drikkevannet. Mange Rotaryklubber i Asia, søker nå samarbeid med Rotaryklubber i Skandinavia 

for å kunne bygge ut mange slike renseanlegg.  

Helsehjelp til mor og barn 

Den 5. mai er verdens jordmor dag. Dette er en markering for å sette fokus på behovet for sikker 

svangerskapsomsorg og fødselshjelp for verdens kvinner og spedbarn. Dessverre er det fortsatt slik at 

dødsfall og invaliditet som følge av graviditet og fødsler er vanlig i mange land. Rotary International 

sender ut en rekke aksjonsteam med kvalifiserte jordmødre gynekologer og annet kvalifisert 

helsepersonell for å gi opplæring og praktisk hjelp i trygg fødsel - og spedbarnomsorg.   Våre bidrag til 

Rotaryfondet kan bidra til å øke denne innsatsen. 

http://www.worldwaterworks.org/pp/Water%20Box%20Flyer.pdf
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Motvirke analfabetisme 

Får befolkningen skolegang, er mulighetene for å tilegne seg kunnskap om helse og andre livsviktige 

forhold, langt bedre enn for en befolkning som ikke behersker lese- og skrivekunsten. Det er 

dessverre fortsatt slik at barn ikke får skolegang, ofte fordi barna må arbeide, eller fordi det ikke 

finnes skoletilbud der de oppholder seg. Det er dessuten slik  i mange land at jenter ikke får gå på 

skole. I Afghanistan er det kun 12% av kvinnene som kan lese og skrive, I Sør-Sudan er det 30% og i 

Pakistan bare 42 % (tall fra WHO for 2013). Det er derfor viktig at Rotary støtter alle tiltak som kan 

sikre barn likeverdig skolegang uavhengig av kjønn.  

På facebook kan du lese om familien Bokharis fantastiske prosjekt i Pakistan:  

 LAMS - Education, Trade & Development ; https://www.facebook.com/LAMS1996 

Lillehammer Rotaryklubb er en av de Rotaryklubbene som støtter dette prosjektet som både gir 

arbeidsplasser og som sikrer jenter skolegang i Pakistan. Mange andre Rotaryklubber søtter også 

ulike utdamnningsprosjekter. Det er imidlertid en forutsetning  for å få støtte fra Rotaryfondet at vi 

også bidrar til å styrke fondsmidlene. 

Bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet 

Rotary International har mange prosjekt som støtter opp om en bærekraftig og rettferdig økonomisk 

utvikling i lokalsamfunn i fattige land. Økonomisk utvikling er en forutsetning for å bedre helse og 

velferd i mange land. Kvalifisert rådgiving, etablererstøtte og bærekraftige finansieringsmuligheter er 

noen av Rotary International sin innsats for en rettferdig og bærekraftig samfunnsutvikling i 

lokalsamfunn. Vi kan bidra til slike finansiering av slike lokalsamfunnsprosjekter ved å gi bidrag til 

Rotary fondet.  

Stop Polio Now! 

Selv om mange seire er vunnet i kampen mot polio, er dessverre ikke krigen mot polio slutt. Hittil i 

2014 er det avdekket 37 nye tilfelle av  smittsom poliosykdom. 29 av disse tilfellene var i Pakistan, tre 

av dem var i Afghanistan og det var ett nytt sykdomstilfelle i Nigeria. Å konstatere nye 

sykdomstilfelle, kan imidlertid være problematisk i og med at mange av de tidlige symptomene på 

poliomyelitt, kan ligne på andre sykdommer og at mangelen på kvalifisert helsepersonell i områder 

med væpnede konflikter, er stor. 

  
 

https://www.facebook.com/LAMS1996
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Gjennom sitt overvåkingssystem, bla av kloakkvann, er imidlertid aktivt poliovirus funnet flere steder 

i grenseområdet mot Syria, i Somalia og i de nordlige områdene av Nigeria.  Overvåking av 

sykdomsspredning, vaksinasjon, gode hygienetiltak og opplysning til befolkningen om hvorledes 

poliosmitten spres, er viktige tiltak i kampen  mot poliospredning. og gode hygienetiltak er viktige 

tiltak. Det er viktig at ikke poliosmitten får bre om seg til nye område med lav vaksinasjonsdekning 

slik at vi igjen opplever tilstander som på dette bildet:  

 

Økonomisk støtte til vaksinasjonsprogrammer til fattige land og land med stor smitterisiko er et viktig 
tiltak for å forhindre spredning av epidemier.  Som en viktig samarbeidspartner til Verdens 
helseorganisasjon, WHO, er Rotary International  en viktig deltaker i dette arbeidet.  

Så over til hjemlige forhold. Om deg  og meg  

Folkehelseinstituttet her hjemme minner om at den beskyttelsen som barnevaksinene gir, er av en 
begrenset varighet. På sin hjemmeside sier de: 

Oppfriskningsvaksinasjon  

 Ikke alle vaksiner du får som barn, gir beskyttelse livet ut.  
 For noen vaksiner trengs det gjentatte oppfriskningsdoser i voksen alder for å opprettholde 

beskyttelsen mot de aktuelle sykdommene.  
 Det anbefales oppfriskning av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt hvis 

det er gått mer enn 10 år siden forrige vaksinasjon. 
 Anbefalingen gjelder for alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise 

Økt reisevirksomhet og økt kontakt med mennesker som nylig har kommet hjem fra reise i utlandet, 
øker risikoen for smitte, dersom vaksinasjonsdekningen er for av i befolkningen. Alle som planlegger 
utenlandsreiser i sommer, bør sjekke behovet for reisevaksinasjon og for revaksinering av tidligere 
vaksiner.  Husk at enkelte reisevaksiner krever tid mellom de ulike vaksineringene, så mai er den 
viktigste vaksinasjonsmåneden for de som skal på utenlandsreise i sommer.  

Husk at antibiotika resistente mikrober representerer et betydelig problem i mange land, selv i godt 
utviklede land, som vi kan sammenligne oss med. Derfor er det viktig at alle som reiser i utlandet, i 
tillegg til vaksinasjon, tar sine hygieniske forholdsregler for å unngå smitte.  

 

In the 1940s and 1950s, people with bulbar polio were 

immobilized inside "iron lungs" – huge metal cylinders 

that operated like a pair of bellows to regulate their 

breathing and keep them alive. Today, the iron lung has 

largely been replaced by the positive pressure ventilator, 

but it is still in use in some countries. - See more at: 

http://www.polioeradication.org/Polioandprevention.aspx

#sthash.SZbmPxnU.dpuf 

http://www.polioeradication.org/Polioandprevention.aspx#sthash.SZbmPxnU.dpuf
http://www.polioeradication.org/Polioandprevention.aspx#sthash.SZbmPxnU.dpuf
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Helsestasjonene gir viktige helserådråd til alle som oppsøker dem med spørsmål om vaksinering.  I 
tillegg til revaksinering av de vaksinene som inngår i det norske barnevaksinasjonsprogrammet, 
anbefaler Folkehelseinstituttet at alle over 65 år bør ta i mot tilbudet om influensavaksine og vaksine 
mot pneumokokksykdommer.  På helsestasjonen blir alle vaksinene dine registrert i et sentralt 
vaksinasjonsregister. Du kan enkelt sjekke selv hvilke vaksiner du har fått i løpet av de siste 10 år på 
fanen «Mine vaksiner» på: http://www.fhi.no 

Rotary nett og ny teknisk plattform 

På hjemmesiden til Norsk Rotary Forum kan vi nå lese at arbeidet med å legge over Rotarys 

nettsioder ogt Medlemsnett nå er i full gang, etter at det er oppnådd enighet om forståelsen av 

avtalene. Se mer her: 

 http://www.rotary.no/innhold/366/news-details/nyheter/newsitemid/585/ny-teknisk-plattform 

 Det har vært store mediaoppslag om mangler på nettsikkerheten på mange nettsider. Rotary.org har 

nå gått ut med denne erklæringen på at Rotarys nettsider er sikre. De gir dog noen enkle 

anbefalinger som sammenfaller med det norske store datafirmaer anbefaler:   

https://www.rotary.org/myrotary/en/rotary-safe-heartbleed-bug 

Grunnlovsjubileet og 17. mai! 

Til sist i dette guvernørbrevet vil jeg ønske hver og en av dere en riktig god 17. mai. Jeg håper på stor 

oppslutning om Grunnlovsjubileet vårt og at vi ser på denne anledningen til tenke gjennom hva vår 

frihet, vårt demokrati og vår velferd betyr for oss. Som rotarianere har vi et bror- og søsterskapsbånd 

til rotarianere over hele verden. Skal vi planlegge nye solidaritetsprosjekter som kan hjelpe 

mennesker i andre deler av verden til en litt bedre framtid? Husk at samarbeid mellom flere klubber 

og aktivt bruk av Rotaryfondet vårt, er den sikreste måten for Rotary å lykkes med å oppfylle RI 

president Ron Burtons oppfordring om:  

Doing Good in the World! 

 

Hilsen 

Roy Heine Olsen 

Distriktsguvernør 2013 -2014 

Rotarydistrikt 2305 

Mob 913 81 309 

http://www.fhi.no/
http://www.rotary.no/innhold/366/news-details/nyheter/newsitemid/585/ny-teknisk-plattform
https://www.rotary.org/myrotary/en/rotary-safe-heartbleed-bug

