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I. Guvernørens månedsbrev nr. 5/2014 

Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305!  

1. November er måneden med spesiell fokus på The Rotary Foundation 

(TRF) 
Hva er TRF? 

Vi har så mange dyktige medarbeidere i distriktet som 

kan langt mer om TRF enn distriktsguvernøren, at han 

denne gangen har bedt om faglig hjelp og støtte, der 

hvor den er å hente. Nedenstående er bidraget fra 

lederen av distriktes TRF-komité, Rune Bye: 

"The Rotary Foundation, eller Rotaryfondet, er blant Rotarys viktigste verktøy for å kunne 

gjennomføre lokale og internasjonale servicetiltak. De første rotarianere så tidlig at de trengte et 

verktøy for å håndtere utfordringene. Allerede på Rotarys Convention i Atlanta i 1917 ble det vedtatt 

å opprette et fond med formål: 

 

“Å hjelpe Rotary til å gjøre noe godt i verden i form av veldedighet, utdannelse og andre   

samfunnsgagnlige service tiltak.” 

 

TRF sitt mål og mandat er: «Å støtte Rotary International sine bestrebelser på å nå Rotarys mål om  

verdensforståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale humanitære, opplærings  og 

kulturelle program». I kombinasjon med Rotarys motto: «Service above Self» gir dette et godt 

utgangspunkt for oss til «Doing good in the world». 

Rotarianeres egen innsats er helt avgjørende for at TRF skal kunne bidra med ulike prosjekter rundt 

om i verden. I tillegg er det også mange eksterne bidragsytere, ikke minst Melinda og Bill Gates 

Foundation og mange andre private personer og virksomheter. Utbytte fra TRF sine investeringer er 

også en viktig kilde til midler til TRF-prosjekter. 

 

Rotary har seks fokusområder for internasjonal innsats, og disse gjelder også for TRFs innsats rundt 

om i verden: 

mailto:dge.2305@rotary.no
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Det er viktig at hver klubb setter fokus på hvordan man i fellesskap på best mulig måte kan jobbe mot 

disse fokusområdene. Dette gjelder både for prosjekter, men også for alt det arbeid vi gjør ellers i 

klubben. 

Jeg ønsker at klubbene diskuterer dette temaet på et klubbmøte: «Hvordan jobber vi i klubben vår for 

at vi skal kunne bidra til at Rotary oppnår gode resultater innen disse fokusområdene». 

 

Prosjektformer i TRF – kvalifisering av klubber 

Vi har to hovedformer for prosjekter: Global Grant og District Grant.  

Global Grant er større internasjonale prosjekt med et minstebudsjett på $ 30.000. Distriktet må som 

hovedregel dekke halvparten av dette. I tillegg kommer klubbens egne midler. Distriktet henter 

midlene fra det beløpet klubbene samlet innbetalte for 3 år siden. Det er helt avgjørende at prosjektet 

er innenfor ett eller flere av fokusområdene til Rotary (jfr. ovenfor). Det må være et betydelig  

prosjekt, og det må være bærekraftig utover selve prosjektperioden. I tillegg må effekten av 

prosjektet være målbar.  

District Grant er mindre prosjekter uten minstebeløp for prosjektets størrelse. Prosjektene kan 

gjennomføres både innenlands og utenlands, og de må være innenfor Rotarys målsettinger/motto. 

Det siste året hadde vi sju District Grant prosjekter i distriktet vårt: 

Klubb Prosjekt Innvilget beløp 

Alvarheim Transport av skolebarn til Glomdalsmuseet Kr 3.000 

Hamar Vest Honningprosjekt i Armenia Kr 8.000 
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Lillehammer Etablering av helseklinikk ifm. Laila og Amar School and College Kr 7.000 

Sula Oppgradering av tursti/lysløype Kr 5.000 

Volda Bygging av gapahuker ved tursti  Kr 5.000 

Volda Stipend til videre- og etterutdanning – Sierra Leone Kr 15.000 

Ålesund Øst Mestring for ungdom i Ålesund Kr 5.000 

SUM  Kr 48.000 

 

 Målsettingen er å få minst like mange i år. Søknadsfristen er 15. november. 

Vi har arrangert to TRF-seminarer i høst med deltagelse fra til sammen 32 klubber. For å søke om 

prosjektmidler må klubbene være godkjent/kvalifisert. Deltagelse på et TRF-seminar er et krav for å 

bli kvalifisert. Alle klubbene som deltok på høstens seminarer, kan derfor søke om prosjektmidler.  

 

Hva oppnår vi med TRF? 

Mange klubber i distriktet vårt har gjennom de siste årene hatt gode nasjonale og internasjonale TRF-

prosjekter. Vi har forsøkt å vise dette ved å samle mange av prosjektene på en felles nettside på 

distriktets internettsider. Du finner dette under menyvalg «The Rotary Foundation» og «Prosjekt». 

Ambisjonen er å bygge opp en samlet base her, slik at vi for ettertiden på en enkel måte kan få 

oversikt over hva vi har bidratt med. 

 

Hvordan er midlene brukt i distriktet siste Rotary-år. 

Vi har følgende oversikt over distriktets TRF-midler pr 1. juli 2014: 

Beløp i USD Forklaring 

$21.014,19 Tilgjengelig midler fra innbetaling i 2011-12 (50%) 

$90.378,95 Overført fra tidligere år 

$111.403,14 Samlet tilgjengelig til prosjekter 

  

$1.000 Bidrag til Polio Plus 

$8.409 68 Budsjettert til District Grant 

$62.500,00 Forventet bruk til Global Grant (3 prosjekter á kr $ 15.000 + 1 prosjekt $17.500) 

$70.909,68 Samlet bruk til prosjekter & Polio Plus i 2014-15 

  

$39.493,46 Overføres til Rotaryåret 2015-16 

 

http://d2305.rotary.no/index.php?pageid=220
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Distriktets TRF-komité har bestemt at vi minimum ønsker 2 Global Grant prosjekter årlig i distriktet 

vårt, i tillegg flere District Grant prosjekter. Ettersom de to planlagte prosjektene for 2013-14 ble 

utsatt, er det planlagt iverksetting av 4 prosjekter for inneværende Rotary-år. 

I tillegg til distriktets og klubbenes egne prosjekter er også Polio-saken en svært vesentlig del av TRFs 

virksomhet. Med PolioPlus har Rotary gjennom en årrekke (siden 1985) bidratt med over en milliard 

USD til vaksinering og andre oppgaver for å bekjempe Polio. Dette har vært et svært viktig bidrag til 

at Polio er blitt vesentlig redusert og nå kun forekommer i noen få land. Det som er viktig nå er at vi 

gjør en ekstra innsats for å bidra til at Polio kan bli helt fjernet," End Polio Now". 

 

Hvordan bidra til TRF 

Mange klubber er svært dyktige til å bidra til TRF. En årlig fast innbetaling er viktig for å holde oppe 

nivået. Noen klubber har lagt dette til medlemskontingenten.  Brumunddal Rotary har f.eks. lagt til kr 

600,- pr medlem, slik at man også på denne måten kan oppnå Rotarys målsetting om en årlig 

innbetaling på $ 100 pr medlem.  Også Vinger Rotaryklubb har fra i år gjort det samme. I andre 

klubber har flere medlemmer inngått en avtale om månedlig trekk på konto,  Avtalegiro, der kr. 50 -

100 trekkes fast hver måned. Både samlet innbetaling via kontingenten og fast månedlig trekk gir rett 

til skattefradrag på 28% av innbetalt beløp (minst kr 500 pr år). Mer om dette står å lese i distriktets 

håndbok i kapittel 10. 

Skjemaet som skal brukes for Avtalegiro følger til slutt i dette månedsbrevet. Skriv det ut og send det 

til anvist adresse (Visma), så iverksettes det faste trekket ganske umiddelbart. Eller aller best, 

sekretær/president skriver ut et eksemplar til alle medlemmene og deler ut dette på et Rotary-møte. 

Medlemmene signerer og skjemaet samles inn igjen for samlet forsendelse til Visma: Enkelt og greit. 

Jeg ønsker at alle klubbene i distriktet skal ha som målsetting å komme opp i $ 100 pr medlem pr år. 

«Every Rotarian Every Year». " 

 

Så langt lederen av distriktets TRF-komité, Rune Bye. Det er en målsetting distriktsguvernøren 
slutter seg til - fullt og helt.  
 
Medlemmene i de klubbene jeg allerede har besøkt, vil vite at flere av klubbene i Rotary distrikt 
2305, spesielt i den vestlige delen av distriktet vårt, er engasjerte i  et  utdanningsprosjekt sammen 
med engelske Rotaryklubber  i et av verdens fattigste land, Sierra Leone.  "Primus motor" i dette 
arbeidet, har vært leder av TRF-komitéen i Volda Rotaryklubb, Kjell Høydal.  Dette prosjektet er nå 
direkte truet av det pågående utbruddet av Ebola. 
Da jeg også bad Kjell om å skrive en oppdatering om situasjonen rundt "The David School" i Sierra 
Leone, som kunne tas inn i månedsbrevet, var ikke Kjell den som svarer "nei". Hans rapport står å 
lese i det nedenstående, i  Kjells egen språkdrakt, nynorsk: 
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"Situasjonen i Sierra Leone er verre enn nokon gong og heilt ute av kontroll. Alle skular og 
læreinstitusjonar er stengde fram ti l jul, men det vert nok forlenga i forhold til utviklinga. 
Fredag kveld  (10. oktober) fekk eg telefon frå ei dame som sit i den lokale management komiteen for 
skulen. Ho er utdanna lærar frå Stavanger og snakkar godt norsk, då ho hadde vorte sendt til Norge 
under borgarkrigen.  
 
Ho er truande muslim, men som ho seier, kan ho sei til meg ar dette er eit reint helvete. Under 
borgarkrigen visste dei kven som var fienden, men no kan det vere din beste venn som ber smitten du 
ikkje kan verje deg mot. 
 
Det har enno ikkje vore utbrot på skulen eller landsbyen skulen ligg i, men det har  heile tid kome 
nærare. Det har kome britiske hjelpearbeidarar til Waterloo og dei gjer ein fantastisk jobb. 
Lokalsjukehuset som ligg mellom Waterloo og skulen har no fått naudsynt utstyr, som gjer at dei kan 
ta seg av smitta pasientar, samtidig som sikkerheita til personalet  vert teken vare på. 
Utstyr til sjukehuset er kjøpt inn lokalt av pengar frå det norske naud fondet. Medisinar og utstyr som 
ikkje let seg kjøpe inn lokalt, er sendt med fly frå England. Våre lokale hjelparar i Freetown har bringa 
det til sjukehuset og skulen. 
Det er også kjøpt inn mat lokalt for norske pengar og ein skips containar med mat og utstyr  er komen 
fram til skulen frå England.--- Vi er komen over den første bøygen, men den humanitære krisa vil vare 
lenge, lenge.... 
 
På spørsmålet ditt om kor mykje pengar Norske og Engelske klubbar har brukt på prosjektet er det 
vanskelig å vere konkret. Norske Rotaryklubbar har i rein pengestøtte gjeve rundt kr. 350. 000 -  i 
tillegg av 4-5 månadars arbeid på skulen av idealistar frå Norge. Verdien av arbeidet i tillegg til 
reisekostnadar skal eg ikkje spekulere i, men det er store beløp. Kor mykje engelske klubbar har 
bidrege med, har eg ikkje oversyn over, men det er bygd opp eit skuleanlegg som etter Ebolakrisa kan 
ta i mot rundt 400 elevar frå barneskule til og med vidaregåande skule. 
 
Etter første besøket til skulen i mars 2011, der både Per Helge Jøsok og eg la att både hjarte  og sjel, 
har vi jobba kontinuerleg med prosjektet. På turen i 2012 der vi monterte solcelleanlegget, var også 
John Stennes og Harald Indresøvde med.   
Etter vi kom heim april 2012 laga vi  PP presentasjonar og vitja klubbar frå Stryn til Molde. Eg vert 
ofte framheva i dette arbeidet, då det er eg som lagar PP presentasjonane og har som Trustee den 
formelle kontakta til The David School Trust i England. Men det som er sikkert at utan Per Helge og 
John ( Harald bur no mesteparten av tida i Spania) hadde dette ikkje vore gjennomførbart. Kor mykje 
tid vi har brukt har vi ikkje oversyn over, men det er mykje, og arbeidet har vorte ein livsstil i Rotary si 
ånd. 
 
John er også prosjektleiar for det internasjonale GG prosjektet som vert leia av Distrikt 2305 og som 
ligg på is inntil Ebola krisa er over, så vi vert ikkje arbeidslause med det fyrste. 
Ein effekt av mine 5 turar til Sierrra Leone som det ikkje vert snakka så mykje om, er kontakta og 
venskapen med lokale Rotary medlemar i Sierra Leone og med rotarianarar frå fleire land som er ute 
på prosjektoppdrag. Dette er venskap som vil vare livet ut." 
 
Så langt leder for TRF-komitéen i Volda Rotaryklubb, Kjell Høydal. Her har vi å gjøre med en ekte 

rotarianer, en som gir av seg selv! 
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Men det skjer også andre hendelser  rundt om i landet, som fortjener en plass i guvernørens 

månedsbrev. Mandag 3. november 2014, kom RIP Gary C.K. Huang og hans kone, Corinna, på besøk 

til Oslo.  

 

Besøket ble gjennomført på en god måte, fremragende regissert og gjennomført av DG Rotary 

distrikt 2310, Bjørg Månum Andersson og hennes mann, Terje. Terje er Past President i Oslo 

Rotaryklubb. Etter audiensen hos H.M. Kongen på Slottet, ankom RIP Gary og Corinna KS Arena kl. 

13:30, hvor de ble mottatt av alle de norske distriktsguvernørene  i inngangspartiet. Derfra forflyttet 

følget seg til konferansesalen, hvor hvert distrikt skulle presentere et utvalgt prosjekt. I tillegg skulle 

det presenteres et felles prosjekt for alle distriktene. Her ble det presentert mange gode prosjekter! 

Distrikt 2305 hadde valgt en presentasjon som fokuserte  på  vannforsyning og honningproduksjon i 

Armenia. Når det gjelder fellesprosjekter, har vi bare et pågående prosjekt, og det er Rotary 

Handicamp som arrangeres på Haraldvangen i Hurdal hvert annet år.  Det offisielle besøket ble 

avsluttet med en mottakelse på rådhuset med omvisning. Kvelden ble avrundet med en middag for 

RIP med følge og inviterte gjester på hotell Bristol i Oslo. 

 

Med vennlig hilsen 

Knut Kvalvågnæs 

DG Rotary distrikt 2305 

2014 - 2015 
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