


Bilder 

http://rotary.synapticdigital.com/Latest-Stories/s/7b8c6783-4d9a-470a-999f-ae04fb47c23c/a/ecc452cb-4e76-4cf0-ae67-c24e68950f0b?pgtype=m


India erklært Poliofri 



MG Elverum Rotary Klubb 

• Støtte Geta Eye Hospital «Eye camp project» 

• MG ramme 30.000 USD 

• Godkjent av TRF januar 2009 



DSG støtte til Volda RK 
Montering av solcellepanel til Davids School i Sierra Leone 

Volda har søkt om støtte til 
prosjekt til å skaffe solenergi 
til en skole i Sierra Leone og 
ber om kr 30.000. Dette er et 
stort prosjekt der vi har 
samarbeid med distrikt 1070 i 
England og har i den 
forbindelse donert 13.000 
USD. Det er i tillegg innsamlet 
betydelige midler lokalt og 
flere klubber har bidratt. 



Nytt prosjekt i Tatev, Armenia 

• Samarbeid mellom Hamar Vest og Moelv 

• Rent vann til skolen og landsbyen 

• Bilder 

http://www.youtube.com/watch?v=tQ3YsCMjMKs&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=tQ3YsCMjMKs&feature=plcp


DSG støtte til Molde RK 
Sansehage ved Bergmo alders- og sykehjem  

Sansehage Bergmo” ved 
Bergmo alders- og 
sykehjem i Molde. 
 
Det er fastslått at syn/lyd av av rennende 
vann er meget viktig i terapiarbeidet for 
demente. En liten fontene eller en 
vanndam er derfor sterkt ønsket bl.a. av 
fagpersonell ved omsorgssenteret, og vil 
utvilsom være med på å høyne 
bruksverdien av Sansehagen. 
 
Det er viktig å få etablert et 
gjerde/portsystem som gjør det mulig for 
demente pasienter å kunne vandre fritt og 
trygt i Sansehagen, uten oppsyn av pleiere. 
Det er da nødvendig med en ordentlig port 
av sikkerhetsmessige grunner. Den vil også 
pynte opp og kunne markere Rotarys store 
innsats med vårt symbol og med info om 
rotary-prosjektet 

 



DSG støtte til Brummunddal RK 
Sikteskive ved Blåmyrskoia 

The project consisted of establishing a board/screen on a 
popular viewpoint at the newly build Blåmyrkoia 
(mountain) near Brumundal city. Sightlines to well known 
and significant, near and distant, objects in the surrounding 
landscape will be measured and calculated by one of our 
members. Production plan for screen/board will be made. 
Members will also assist in the work of foundations and 
installation of the screen/board. When the new ski track is 
on place during this winter the exact place will be decided 
and the work will start april/may 2012 


