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Kjære rotarianere og venner av Rotary!                          Elverum 01.06.2014 

Innspurten for Rotary året 2013 – 2014 

1. Klubben og kameratskapet 

Juni er den siste måneden i Rotaryåret. Ikke uten grunn er denne måneden viet kameratskap, 

«Fellowship».  Kameratskap, - opplevelsen av det å høre til, er selve limet i en organisasjon. 

Dessverre  er det enkelte Rotary klubber som ikke vier dette nok oppmerksomhet. Kameratskap, 

og vennskap må vedlikeholdes og pleies i organisasjoner, så vel som samholdet i et samboerskap 

og i en familie. Vi har behov for å dele de gode opplevelsene, enten det skjer gjennom aktiv 

deltakelse i dugnadsarbeid, gjennom inkluderende Rotaryprosjekter eller gjennom sosiale 

arrangementer.  

Mange klubber vil nok erkjenne at vi har tatt for lite hensyn til de enkelte medlemmers familier 

og nære pårørende. Det er synd dersom det eneste familiemedlemmer forbinder med Rotary er 

at mor eller far ikke er tilgjengelig for familieaktiviteter en bestemt kveld i uka, for da er det 

Rotarymøter! 

Derfor minner jeg nok en gang om RI president Ron Burtons oppfordring til å inkludere familiene 

når vi planlegger et møte med spennende foredragsholdere, felles teaterturer, ekskursjoner, 

spennende bedriftsbesøk, eller ganske enkelt fester og jubileer. Husk å invitere samboere, 

familiemedlemmer og venner av Rotary når klubben planlegger aktiviteter og utflukter som 

egner seg for større deltakelse enn bare klubb medlemmene. Husk også at klubbmedlemmene 

ofte har engasjerende og kunnskapsrike foredragsholdere i sin nære familie. Å inkludere 

familiemedlemmer i Rotary aktiviteter vil ofte bidra til at vi lettere holder på medlemmer i 

klubbene våre. Det hjelper som kjent lite å rekruttere tre nye medlemmer i løpet av året, dersom 

vi i samme periode mister fem. 

2. Innspurten 

Samtlige Rotary klubbpresidenter, assisterende guvernører og komiteledere og  er nå bedt om å 

ta en gjennomgang  av Rotaryåret så langt, ta for seg de planene som ble lagt for dette 

Rotaryåret og se hva som gjenstår. Nå er det bare uker til Rotaryåret er over og mange klubber 

opplever nok at det gjenstår en del til alle mål er nådd. Da er det viktig å huske at Rotaryklubben 

skal leve videre og at arbeidet skal fortsette. Den viktigste oppgaven for årets tillitsvalgte, er å 

gjøre opp en status sammen med de nye tillitsvalgte som skal tiltre den 01.07.2014, sørge for at 

årsberetningen for klubben skrives og gjøre opp klubbregnskapet. Det er alltid et mål for den 

som er gitt et ansvar å kunne overlevere oppgavene i litt bedre skikk  enn da vi overtok. Derfor er 

det et viktig arbeid som skal gjøres nå den siste måneden av Rotaryåret.  

http://www.rotary.org/RIdocuments/graphics/theme13-14_en.zip
mailto:dg.2305@rotary.no
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En grundig gjennomgang av det Rotaryåret som nå skal avsluttes, sammen med de som skal 

overta stafettpinnen,  bidrar til å sikre kontinuitet i Rotaryarbeidet.  

Husk at de planlagte innbetalingene til TRF må skje så tidlig som mulig i juni for at de skal kunne 

registreres i Rotaryåret 2013 -2014. 

Den vekslingskurser  som gjelder for juni 2014, er: 

Land Enhet 1 USD 1 NOK 

Norge NOK 6.10 0.16393443 

 

Den vekslingskursen må også benyttes av de klubbene som fortsatt ikke har betalt 

halvårsavgiften til RI. NB Nå haster dette, dersom man skal unngå at klubben blir terminert og at 

medlemskapet i Rotary for alle medlemmene i klubben! 

3. Årets tillitsvalgte vil fortsatt ha oppgaver i neste Rotary år 

Alle rotarianere med noen års medlemskap bak seg, har hørt munnhellet; It`s nothing as past as a 

past president in Rotary!». La oss gjøre dette til skamme. De erfaringene som en president, 

sekretær, eller kasserer i Rotary har gjort seg i løpet av sin funksjonsperiode er altfor verdifulle til 

at klubben kan la de forbli ubenyttet! De som nettopp har sluttet sine verv, har en selvsagt plikt 

til å veilede den som skal overta . Kloke tillitsvalgte vet å bruke erfaringene fra de som har gått 

foran. 

4. NB. Nye verktøy for administrasjon og ledelse av Rotaryklubben 

Under vignetten «My Rotary» på www.Rotary.org finner dere mange nyttige hjelpemidler for å 

administrere Rotaryklubben. Fra og med Rotaryåret 2014 – 2015, legges mål og planer for 

Rotaryåret direkte inn i «Club Central» som dere finner under vignetten «Take action» på den 

hvite linjen med Rotary hjulet. Under vignetten «Manage» finner dere hjelpemidler for 

klubbadministrasjon.  

Det er viktig at alle klubb tillitsvalgte, både dere som har fungert i 2013 -2014 og dere som skal 

overta vervene, setter dere sammen og trener på å finne fram til de ulike hjelpemidlene i 

www.Rotary.org . Husk at dere kan velge svensk som språk, dersom dere finner de engelske 

begrepene vanskelige. Dersom det oppstår problemer, kontakt Assisterende guvernør som nå 

har fått opplæring. 

På hjemmesiden til Norsk Rotary Forum, NORFO; finner dere nå oppdatert informasjon om det 

viktige arbeidet som pågår for å «samstemme» hjemmesiden til NORFO med «My Rotary».  

http://www.rotary.no/innhold/366/news-details/nyheter/newsitemid/590/norfos-nye-websider 

Når dette er gjennomført, vil klubbenes IT ansvarlige få opplæring i bruken. Det er ingen tvil om 

at disse nye verktøyene vil være til stor hjelp for klubbene. Alle Rotarydistrikt har nå fått 

invitasjon til å peke ut en Rotaryklubb som «pilot» for innføring av ny webside for 

Rotaryklubbene i  distriktet. Mer informasjon om dette finner dere på distriktets hjemmeside.   

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/
http://www.rotary.no/innhold/366/news-details/nyheter/newsitemid/590/norfos-nye-websider
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5. Presidentskifter 

Mange klubber har gode tradisjoner for å gjøre litt ekstra rundt presidentskiftene; det være seg 

en grillaften, en utflukt eller et annet sosialt arrangement.  Jeg vil oppfordre alle klubbene til å 

legge opp til litt ekstra når årets tillitsvalgte skal takkes av og når nye krefter skal starte sin 

funksjonstid.  Mange klubber bruker også denne anledningen til å dele ut en PHF til noen i 

lokalsamfunnet som har gjort seg fortjent til dette. Skal dere rekke dette, haster det med å 

bestille PHF medaljen og diplomet. Framgangsmåten finner dere på NORFOS hjemmeside under 

Rotaryfondet:  

http://www.rotary.no/innhold/223/rotaryfondet 

En slik påskjønnelse til personer i lokalsamfunnet som har gjort seg fortjent til det, vil øke sjansen 

for at lokalpressen takker ja til å komme innom for å lage en reportasje fra arrangementet.  

Jeg minner om at det finnes mange nyttige tips om ulike seremonier ogh om rammene for 

Rotarymøter i dette lille heftet. Det kan bestilles direkte på hjemmesiden til Norsk Rotary Forum: 

http://www.rotary.no/innhold/228/publikasjoner 

Seremonier og rammer om Rotarymøter 

Et hefte med tips om gode møterammer og seremonier i klubbene. 

Heftet koster kr. 20,- pluss porto og kan bestilles fra Klubbservice. 

Vil ikke presidentskiftet være en flott anledning for å invitere med ledsagere og mulige 

kandidater for å bli nye medlemmer?   

6. Sommer, dugnadstid og omdømmebygging 

Mange Rotyary klubber gjennomfører dugnader i parker, på gravlunder, utenfor bofellesskap 

eller på andre steder i lokalsamfunnet. Andre gir tilskudd til blomsterutsmykking.  

Ferietiden er en tid mange aleneboende og omsorgstrengende opplever ensomheten spesiell 

tung. Flere Rotaryklubber har etablert ordninger med besøksrunder både til tidligere rotarianere  

og til andre omsorgstrengende i løpet av sommeren. Andre klubber tar ansvar for ulike 

sommeraktiviteter for omsorgstrengende. 

Atter andre Rotaryklubber sponser trygge ferieopplevelser for barn fra vanskeligstilte familier, 

f.eks.  gjennom å gi bidrag til krisesentra i fylkene.     

Dette er gode eksempler på  lokale «Service above self» prosjekter. 

http://www.rotary.no/innhold/223/rotaryfondet
http://www.rotary.no/innhold/228/publikasjoner
http://rotary.iblad.no/flash/?catid=2
http://rotary.iblad.no/flash/?catid=2
mailto:klubbservice@rotary.no
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7. Lokal folkehelse og skadeforebyggende tiltak 

Helsedirektoratet melder at  540 000 nordmenn skades og ca 2 500 dør av skadene hvert år.  De 

hyppigste årsakene til dødsfall er transportulykker, fall  og forgiftning. Hver tiende sykehusseng 

er til enhver tid opptatt av en person med en skadediagnose.  

Hele 9 000 nordmenn rammes av hoftebrudd hvert år i Norge, de fleste av disse er over 67 år.  

Sju av ti hoftebrudd blant eldre rammer kvinner.  Hele 17 % av de eldre som rammes av 

hoftebrudd dør innen ett år. I tillegg til de plagene den enkelte og deres nærmeste pårørende får 

ved et hoftebrudd, medfører ett hoftebrudd  en utgift for stat og kommune på ca kr 500 000,-. 

Mange av disse skadene kan forebygges, både ved å redusere årsakene til ulykker og til fall og 

ved en sunnere livsstil. Ofte er det enkel tiltak som skal til. 

I Os kommune i Nord-Østerdal, ble antall hoftebrudd redusert betydelig bare ved at frivillige 

organisasjoner leverte bøtter med strøsand til eldre i kommunen, slik at de kunne komme seg 

trygt fram til postkassen i vinterhalvåret og ved å fjerne løse gulvtepper i hjemmene.  

Les mer om helseprofilen i ditt fylke her: 

Møre og Romsdal: 

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=15&sp=1&PDFAar=2014 

Hedmark:  

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=04&sp=1&PDFAar=2014 

Oppland: 

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=05&sp=1&PDFAar=2014 

 

Her kan du også finne folkehelseprofilen for egen kommune: 

http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/finn-profil 

 

Min oppfordring til Rotaryklubbene er at de inviterer enten kommuneoverlegen eller 

folkehelsekoordinator i kommunen til et medlemsmøte for å få ideer om hva den enkelte 

Rotaryklubben kan bidra med i det ulykkesforebyggende arbeidet i kommunen, eller til generelt å 

styrke den frivillige delen av det helsefremmende arbeidet i kommunen. Ofte kan små tiltak gi 

betydelig effekt, f. eks. ved at Rotaryklubben bidrar til å registrere typiske trafikkfeller i 

kommunen, ved å påpeke områder i kommunen faren for fallulykker er stort, ved å rydde 

turstier, arrangere Rotarymarsjer, eller ved at Rotaryklubben bidrar i inkluderingsarbeidet når de 

skal rekruttere nye medlemmer.   

8. Solidaritetsprosjekter 

Dess flere klubbmedlemmer som slutter opp om ordningen med faste månedlige bidrag til TRF 

gjennom f.eks avtalegiro, eller som et tillegg i kontingenten, dess større mulighet har klubbene til 

å gjennomføre prosjekter med tilskudd fra TRF Grants.  

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=15&sp=1&PDFAar=2014
http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=04&sp=1&PDFAar=2014
http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=05&sp=1&PDFAar=2014
http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/finn-profil
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 Fred og konfliktforebygging/-løsning  

 Sykdomsforebygging og behandling 

 Rent vann og sanitærforhold 

 Mødre - og barnehelse 

 Grunnutdanning og leseferdighet 

 Lokal økonomi og samfunnsutvikling 

Fokusområdene.pdf

 

Se mer om praktsike måter å gi bidrag på :  http://www.rotary.no/innhold/223/rotaryfondet 

Eksempler på situasjoner som nå har behov for vår solidaritet: 

 Flomsituasjonen på Balkan 

 Flyktningsituasjonen i Sør-Sudan 

 Flyktningsituasjonen  i landene nær Syria 

For alle disse tre menneskelige krisesituasjonene gjelder det at behovet for rent drikkevann og 

beskyttelse mot vær og vind er ekstremt stort. Jeg minner derfor om informasjonen som dere 

finner her: 

http://www.worldwaterworks.org/pp/Multi%20Pack.pdfog  

http://www.shelterboxnorway.no/ 

Det finnes mange veletablerte Rotaryklubber på Balkan og i land som nå mottar mange 

flyktninger fra  Syria og fra Sør-Sudan. Kanskje noen av klubbene i distriktet vårt vil etablere TRF 

finansierte prosjekter i noen av disse landene? 

Les mer om behovet for hjelp her: 

http://www.flyktninghjelpen.no/ 

 

Jeg minner om at Rotary s formål er å gjøre «Good in the world» 

http://www.rotary.no/innhold/223/rotaryfondet
http://www.worldwaterworks.org/pp/Multi%20Pack.pdfog
http://www.shelterboxnorway.no/
http://www.flyktninghjelpen.no/
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9. Framstår vi som gode forbilder? 

Rotarys motto; «Service above self» er uttrykk for hovedtanken bak Rotarys serviceaktiviteter. 

Det forventes at alle rotarianere etterstreber Rotarys formål, yrkeskodeks og fire-

spørsmålsprøven. Dersom dette skal bli noe mer en flotte ord, er det viktig at klubben løfter fram 

Rotarys verdigrunnlag fra tid til annen og drøfter hvilken gyldighet formuleringene har for 

klubben vår i dag. 

Rotarys formål: 

 Vennskapet som grunnlag for å gagne andre. 

Hva gjør vi i klubben for å virkeliggjøre dette? Utfører vi dugnader eller fellesaktiviteter 

der vi brukervennskapet til å gagne andre?  

 Høye yrkesetiske krav til eget arbeid, respekt for alt nyttig arbeid, bruke 

yrkeskompetansen vår  til det beste for samfunnet 

Er det slik at rotarianere etterstreber høy yrkesmoral og at vi viser respekt for alt 

samfunnsgavnlig arbeid? Opplever vi at det er bruk for yrkeskompetansen vår i 

Rotaryarbeidet? Bidrar vi med kompetansen og erfaringene våre til at Rotaryklubben kan 

gjennomføre prosjektene sine?   

 Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv. 

Er vi aktive i lokalsamfunnet vårt? Bidrar vi til godt naboskap og til å intergrere nye 

medlemmer av lokalmiljøet vårt i et fellesskap? 

 Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende 

fellesskap. 

Har vi som enkeltrotarianere eller Rotaryklubb kontakt med rotarianere i andre land? 

Oppsøker vi Rotaryklubber når vi er på reiser? Engasjerer vi oss i internasjonale 

prosjekter. Bidrar vi til Rotaryfondet, TRF,  slik at Rotary fortsatt kan være en 

handlingsaktiv aktør innen det humanitære servicearbeidet og Rotarys internasjonale 

fredsarbeid?   

Fire spørsmålsprøven: 

Om saker vi tenker, sier og gjør:  

o Er det sant? 

o Er det rettferdig overfor alle det angår? 

o Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 

o Vil det være til det beste for alle det angår? 

 

Klarer vi å etterleve disse idealene? 
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10. Tilgangen på rent vann er livsviktig 

Fra våre Rotaryvenner i Worldwaterworks Ltd i Storbritannia som står bak pakkingen og 

distribusjonen av Wtare Survival boxes, fikk jeg nettopp denne mldingen som viser at Rotary 

kan reagere raskt:  

«BALKANS FLOODS 

Continuous, heavy rainfall, starting on 13 May 2014, resulted in extensive flooding in Serbia, 

Bosnia and Herzegovina (BiH) and Croatia, killing at least 53 people. In Serbia, more than 1.6 

million people are affected by the floods (22% of the population). The most affected areas 

include Belgrade City and the municipalities of Obrenovac, Lazarevac and Grocka. More than 

31,000 people have been evacuated.  

WATER-SURVIVAL BOX RESPONSE TIMELINE: 23 May – initial telephone call received from Rtn 

Stevan Popovich from RC of Surbiton in Surrey requesting aid in the form of WSBs to help protect 

families from water-borne diseases. Confirmed that we were in a position to provide a consignment 

of our boxes subject to clarification of the on-going need for water-purification and identification of a 

responsible agency that would manage the importation of our aid and take responsibility for 

distribution to families most in need. 27 May – the above issues had been clarified and agreement 

reached that the Red Cross Society of Serbia would be the responsible NGO and would work with the 

RC of Belgrade Vracar on liaison with the relevant authorities and distribution. Members of the RC of 

Chelwood Bridge undertook an urgent packing session to complete the consignment of multi-packs 

from available stock. 28 May – President Lidija Bartuš Vasiljević of the Belgrade Vracar Club 

confirmed acceptance of our standard conditions for supply of WSBs. Arrangements then made for a 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ECDM_20140523_Serbia_BiH_Croatia_SavaFloods.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ECDM_20140523_Serbia_BiH_Croatia_SavaFloods.pdf
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40 foot truck that was en route from Serbia to be directed to our depot in Somerset the following 

morning. The necessary documentation, approved by the Serbian Embassy, was prepared for 

attachment to each of the pallets of boxes. 29 May 1030 truck from Serbian Red Cross arrived at our 

depot. 1100 loading completed.  Truck then travelled to London to load other items of aid *. 

30 May – fully laden truck departed for Serbia.  2 June – truck due to reach Belgrade – where local 

Red Cross and RC of Belgrade Vracar assume responsibility.  
 

Our ability to respond to these and future disasters is entirely dependent on the continuing support 

of Rotary Clubs throughout Great Britain and Ireland, France and Scandinavia – for which we are 

most grateful. 

 

Yours in continuing Rotary Service 

Hugo Pike OBE PHF 

Director of Operations – Worldwaterworks Ltd – www.worldwaterworks.org  

PP RC Chelwood Bridge – D1200” 

 

La oss ønske hverandre lykke til med innspurten av dette Rotaryåret! 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Roy Heine Olsen 

Distriktsguvernør 2013 – 2014 

Rotarydistrikt 2305 

Mob 913 81 309  

http://www.worldwaterworks.org/

