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ROTARY
• 1905, Rotary ble etablert av adv. Paul Harris og 3 andre

• Forskjellige yrker og opprinnelsesland
• skredder, gruveingeniør, kullhandler og advokat
• nordamerikansk, tysk, svensk og irsk opprinnelse

• 1907, første samfunnstjeneste, sanitæranlegg i Chicagos rådhus
• 1912, de første klubbene etablert i Europa
• 1917, The Rotary Foundation (TRF), Rotaryfondet, ble etablert
• 1925, 2.096 klubber og ca. 108.000 medlemmer
• 1980, 18.000 klubber og ca. 850.000 medlemmer
• 2003, 31.561 klubber og 1.227.545 medlemmer
• 2020, ca. 35.000 klubber og 1,2 mill. medlemmer
• Norge – 6 distrikter, 275 klubber, 9361 medlemmer



ROTARYS FORMÅL

• Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all 
virksomhet og spesielt viljen til:
• Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre
• Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt 

rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet
• Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv
• Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende 

fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre



ÅRETS TEMA
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SKOLELØP – RUN FOR TOILETS

• Barn i Norge tar toaletter på skolen for gitt
• Barn i svært mange land har ikke toaletter på skolen
• Barn går hjem eller ut i naturen for å gå på toalettet
• De kommer ofte ikke tilbake på skolen
• Manglende toaletter er hovedgrunnen til frafall i skolen
• Dårlige sanitærforhold er hovedgrunnen til at jenter ikke fullfører skolegangen
• Fullført utdanning for jenter er svært viktig for framtidig familieøkonomi
• enter med utdanning kan få jobb og derved inntekt til familien
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SKOLELØP – RUN FOR TOILETS

• Vi, Rotary, ønsker å sette fokus på ulike tema, der barn kan engasjere seg
• Skoletoaletter
• Rent vann
• Strøm/solcellepaneler
• Gode skolebygg og lærebøker
• Andre relevante temaer

• Sammen med skolene kan vi lage materiell for temauke
• Sammen med skolene kan vi arrangere skoleløp der elevene løper/går runder 

rundt skolen i 1 klokketime (f.eks.)
• Elvene skaffer seg sponsorer som Vippser penger til en konto
• Rotaryklubbene sikrer at pengene kommer dit de skal
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