
                                              

 

Tid:  I dag mandag  26.05. kl.12:30                

Sted:  Glomdalsmuseet               

Tildragelse: overrekkelse av stønad                      

    til støtte for besøkende   

            skoleelever i Hedmark                   

  med lang reise                       

Kontakt: Alvarheim Rotaryklubb                

  Terje Bækkelund  924 25 804  

  elvero@online.no  

 

En verden på spill er et 250 kvadratmeter stort urettferdig brettspill basert på FNs tusenårsmål for 

en mer rettferdig fordeling av jordens ressurser. I denne «utstillingen» på Glomdalsmuseet  er du 

selv en brikke i spillet og terningen avgjør hvilke utfordringer du møter, omtrent som i den virkelige 

verden.  Bl.a. støttes tiltaket av:

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Sparebanken Hedmark har sørget for at skoleelevene har gratis inngang til arrangementet, men 
transporten fra vårt vidstrakte fylke kan være kostbar nok for skolene og elevene.  
 
Alvarheim Rotaryklubb i Elverum  - etablerte høsten 2013  - i begeistring for det uvanlige og 
viktige arrangementet et arbeidsprosjekt for å kunne dekke busskostnadene for en del av elevene 
som har lengst vei til Elverum. Prosjektet innebar at klubbens medlemmer selv la en «innsats i 
potten» og i tillegg søker The Rotary Foundation – det internasjonale Rotaryfondet – om tilsvarende 
bidrag.  
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Det har lyktes og vi møter – som eksempel på «brukere» en gjeng på 46 elever fra skolen i Jordet 
som kommer på formiddagen nå mandag 26.juni til Glomdalsmuseet.  Elevene går i 4. 5. 6. og 7. 
klasse så her blir det leven og moro og seriøs læring! 
 

Der og da ved 12:30-tiden mottar Glomdalsmuseet bidraget fra  Alvarheim Rotaryklubb  til dekning  

av bussreisen for elevene fra Jorde og flere med. Vi tror lesere og  lyttere ville glede seg over 

tildragelsen og ser gjerne at en representant for er til stede og «gjør sine notater».   

 

Omfattende informasjon om En vereden på spill finner du naturligvis på nettet: 

http://www.enverdenpaspill.no/#!home/mainPage 

Om Alvarheim Rotaryklubb: 

Klubben er en av de to Rotaryklubbene i Elverum. Den ble stiftet i 1979 og har i dag 30 kvinner og 

menn som medlemmer i alderen fra 31 til 92 år. Leder av klubben – president -  er p.t. Gunnar Kavli. 

Grunnlaget for Rotaryklubbenes arbeid finnes i medlemmenes mest mulig forskjelligartet 

yrkesbakgrunn – og at erfaringene kan brukes sammen for innsats i lokalsamfunnet eller for store 

internasjonale humanitære oppgaver. F.eks  End Polio Now.  

Rotary er åpen for alle og Alvarheim RK  tar gjerne i mot personer som kan ha interesse av å se 

nærmere på hva vi holder på med. Vi møtes hver torsdag kl. 1900 -2000 på Thon hotell Elverum. 
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