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Kjære rotarianere og venner av Rotary!                                   Elverum 13 01 2014 

Rotary er hva Rotary gjør! Hva gjør vi? 
Vi er nå godt inne i 2014, den siste halvdelen av dette Rotaryåret. Nyttårshilsen ble sendt alle 

klubbene dagen før nyttårsaften, så jeg forutsetter at distriktsguvernørens ønske om et godt nytt år 

allerede er formidlet til alle rotarianere i distriktet vårt. 

Etter at bekymringene for uvanlig vær og klima denne vinteren nå kanskje har lagt seg litt, er det tid 

for en kort oppsummering av det som har skjedd så langt i Rotaryåret. 

End Polio Now 

Først av alt vil jeg gi ros til klubbene for en fantastisk innsats i forhold til vår enkle «End Polio Now» 

aksjon som Rotarydistrikt 2305 gjennomførte i første halvdel av Rotaryåret. Inntil nå har rotarianere i 

Rotarydistrikt 2305 bidratt med i overkant av NOK 190.000,-. Etter at Melinda og Bill Gates 

Foundation så bidrar med det doble av dette beløpet, innebærer dette at mer enn 670.500 barn kan 

få oral poliovaksine! Dette er et bidrag vi godt kan være stolte av! 

Både sonekoordinator for TRF, Grethe Christiansen, og sonekontoret i Zurich har bedt meg 

overbringe en stor takk til alle rotarianere i Rotarydistrikt 2305 som har bidratt til at denne. Alle 

klubber har gjort en stor innsats, men en klubb alene, Moelv Rotaryklubb, har gjennom loddsalg og 

annet, i tillegg til «salg» av pins, har bidratt med hele kr 11 800,-. Flere andre klubber har også bidratt 

med betydelige beløp utover kr 100,- pr antall solgte pins.   

Oversikt over bidragene fra rotarianerne i den enkelte klubb, er sendt den til sonekontoret i Zurich og 

er registrert på klubbens bidragskonto.  

Rotary er hva Rotary Gjør! 

Kampen for å forebygge en ny polioutbredelse foregår på mange steder i verden. Mest omfattende 

er innsatsen i Pakistan, Afghanistan og i Nigeria, men dessverre er det også barn i andre land som er 

utsatt for nye polioutbrudd.  

Fortsatt er det langt igjen for at 24 millioner barn i landene som grenser opp mot Syria er vaksinert. 

Men her er det mange gode krefter som bidrar. 

I desember 2013 ga Rotary International nye USD 500 000,-til bekjempelsen av det nye 

Polioutbruddet i Syria.  

http://www.rotary.org/RIdocuments/graphics/theme13-14_en.zip
mailto:dg.2305@rotary.no
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Rotary International will provide a US$500,000 

emergency response grant to support efforts to quell a 

recent outbreak of the crippling disease polio in strife-

torn Syria. The funds are the first to the World Health 

Organization in direct support of a Global Polio 

Eradication Initiative plan aimed at outbreak response 

throughout the Middle East, as the region gears up for a 

multi-country response to the threat of polio. 

As of Dec. 9, there have been 17 cases of wild poliovirus 

confirmed in Syria since October, the first reported cases 

in the country since 1999. The Rotary grant to the World 

Health Organization will support immediate response 

activities in late 2013 and January 2014, such as the 

establishment of emergency response control rooms and 

initial vaccination rounds to immunize children in Syria 

and surrounding countries against polio. 

Hjelp til katastroferammede på Filippinene 

Enkeltrotarianere og Rotaryklubber i distriktet vårt har spontant bidratt med mer enn kr 68.500,-. 

Dette er en kjempeflott innsats fra rotarianere i distriktet vårt. Halvdelen av disse midlene er sendt til 

Shelter box Norge, v/ Strand Rotaryklubb. Den andre halvdelen er sendt til Water Survivel Boxes i 

England.  

Som vist på Dagsrevyen forleden, er hjelpebehovet på Filippinene fortsatt enormt stort. Faren for 

epidemier er stor. De viktigste forebyggende tiltakene er tilgang på rent vann, mat og tilfredsstillende 

hygiene, vaksiner, medisiner og beskyttelse mot været. Det langsiktige gjenoppbyggingsarbeidet vil 

ta tid. Rotary International støtter lokale Rotarydistrikt og klubber på Filippinene på ulike vis.  Mange 

Rotaryklubber rundt i verden er nå i ferd med å etablere ulike TRF prosjekter i samarbeid med 

Rotaryklubber på Filippinene for å støtte opp om det langsiktige gjenoppbyggingsarbeidet. Mer om 

dette finner dere på Rotary International Media Center.  

 

Rotary International President Ron D. Burton is 

urging the humanitarian organization's 1.2 

million members of its 34,000 Rotary clubs 

worldwide to assist victims of killer Typhoon 

Haiyan in any way possible, including 

contributing to ShelterBox, the international 

disaster response charity that is Rotary's 

project partner for disaster relief. 

"This disaster is exactly why we entered into 

our partnership with ShelterBox," said Burton. 

"It gives concerned Rotary members the 

opportunity to respond immediately and in a 

very meaningful way to the life-threatening 

conditions faced by the people of the 

Philippines." 

http://www.shelterboxusa.org/about.php?page=112
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Andre Rotary prosjekter 

Mange klubber i Rotarydistrikt 2305 er engasjert i andre viktige prosjekter både i lokalsamfunnet og 

internasjonalt. Både innen helse- og innen skole er mange Rotaryklubber særlig aktive. eg er 

imponert over den innsatsen som gjøres i regi av Rotaryklubbene i distriktet.  Det er godt å 

konstatere at RI presidentens motto «Engage Rotary – Change lives!» er en realitet. 

Kanskje de viktigste og mest langsiktige serviceprosjekt som kan tenkes, er å bidra til at både jenter 

og gutter får mulighet til skolegang. Her noen eksempler på at rotarianere får til dette, selv i land der 

motstanden mot at jenter skal få skolegang er sterk. 

 
 

Stiftelsen Laila og Amars skole og college for 

jenter, LAMS, driver jenteskole i Pakistan 

Hammersengveien 49, 2618 Lillehammer 

Organisasjonsnummer: 982405955 

Kontonr: 6188.56.69742 

Se mer: http://www.nrk.no/ho/filleryer-

sikrar-utdanning-1.10985102 

Rotarianere driver privat jenteskole i Kabul, 

Afghanstan: 

https://www.rotary.org/myrotary/en/dangerous-

idea-offers-hope-girls-afghanistan 

Det Rotary gjør, betyr en viktig forskjell for mange som har behov for en hjelpende hand.  

Engasjementet som vi rotarianere i Norge legger ned i ulike serviceprosjekter, er også med på å 

styrke den enkelte av oss som bevisste medmennesker og åpner øynene våre for at vi er den lille 

delen av verdens befolkning som vinner «gull loddet» i det store verdensspillet, gang på gang. 

Mitt håp er derfor at vi sammen makter å øke innsatsen for å rette opp urettferdighet, feil og 

mangler, både i lokalsamfunnet og internasjonalt. Summen av de prosjektene vi gjennomfører, er til 

nytte for mange! Rotary samarbeider med mange store og viktige serviceorganisasjoner i arbeidet for 

en bedre verden:  

Her finner dere en oversikt over Rotary Internationals offisielle samarbeidspartnere: 

https://www.rotary.org/myrotary/en/partners 

  

http://www.nrk.no/ho/filleryer-sikrar-utdanning-1.10985102
http://www.nrk.no/ho/filleryer-sikrar-utdanning-1.10985102
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Rotarys ungdomstjeneste 

Rotarys ungdomstjeneste representerer den viktigste framtida for Rotaryklubbene. Alle rotarianere 

oppfordres til å lære mer om Rotarys ungdomstjeneste og støtte opp om dette viktige arbeidet. Som 

foreldre, besteforeldre, tanter og onkler har vi en spesiell mulighet til å få unge mennesker 

interessert i Rotarys arbeid. Det betinger at vi selv vet nok til at det vi formidler, vekker interesse 

blant de unge. Mer informasjon finner du på hjemmesiden til Rotarydistrikt 2305: 

http://d2305.rotary.no/ Fanen: Nye generasjoner. 

Se også:  

 
 

Les om Rotary Ungdomsutveksling: 

http://ungdomsutveksling.rotary.no/?pageid=111 

Les om Rotary Summercamps:  

http://ungdomsutveksling.rotary.no/index.php?pageid=170 

  

Les om Rotaract: 

http://www.rotaract.no/ 

Les om RYLA, Øst 2014 28. – 30. mars Gjøvik 

http://d2305.rotary.no/files/cms_userfile/2013-

14/RYLA/RYLA_ost/Program_forelopig_RYLA_Ost_2014.pdf 

 

http://d2305.rotary.no/
https://brandcenter.rotary.org/en-GB/App/AssetDetails/b/www/Asset/Details/625?brand=www&returnUrl=http://brandcenter.rotary.org/en-GB/Logos/Program-Logos&page=1&pageSize=20&showadvancedsearch=True&showkeywordfilters=True&b=www&bs=www&k=42&k=20&k=18&k=6&k=7&kh=42&kh=20&kh=18&kh=6&kh=7&pg=Archived&pg=Protected&pg=Public&pg=Unapproved&view=Standard
http://www.rotaract.no/
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The Rotary Foundation 

I forrige månedsbrev skrev jeg en del om vårt eget Rotaryfond. Jeg har fått mange positive 

tilbakemeldinger på det og det er tydelig at det fortsatt er et stort og udekket behov for mer 

informasjon. 

Nå har jeg nettopp mottatt følgende e-post fra Generalsekretær John Hewko i Rotary International. 

Her er det mye interessant og lærerikt stoff:  

 

DEAR ROTARIAN 

 

 

 
 

This past year was one of exciting achievements and forward momentum for Rotary, as 

highlighted in the 2012-13 Rotary International and The Rotary Foundation Annual Report. 

We launched a bold new chapter in our partnership with the Bill & Melinda Gates Foundation that 

makes your contributions to the vital polio eradication end game work three times as hard. 

We also finished preparing for the global launch of our new grant model, boosting our ability to 

help more communities secure and sustain a better quality of life. And we carried out our first 

projects with Mercy Ships, while building on our work with Aga Khan University, UNESCO-IHE, 

the Rotary Peace Centers, and other partners. 

In addition, The Rotary Foundation earned top marks from several independent charity 

evaluators, including the American Institiute of Philanthropy, Charity Navigator, and the Wise 

Giving Alliance. 

I encourage you to review our annual report carefully, and to share it with others who may be 

interested in joining, partnering with, or donating to Rotary. You can order print copies of the 

report at shop.rotary.org. For those who want a more detailed look at Rotary finances, the 

audited financial statements are available for download. 

Thank you for the important role you play in Rotary's work to help meet critical human needs, 

strengthening the groundwork for a more peaceful world. 

Sincerely   

John Hewko 

General Secretary   Twitter: @johnhewko  

http://echo4.bluehornet.com/ct/29534828:25058922658:m:1:1926040803:98E1FB4CFAC870C99496754DBBEC7AA7:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/29534828:25058922658:m:1:1926040803:98E1FB4CFAC870C99496754DBBEC7AA7:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/29534829:25058922658:m:1:1926040803:98E1FB4CFAC870C99496754DBBEC7AA7:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/29534830:25058922658:m:1:1926040803:98E1FB4CFAC870C99496754DBBEC7AA7:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/29534831:25058922658:m:1:1926040803:98E1FB4CFAC870C99496754DBBEC7AA7:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/29534832:25058922658:m:1:1926040803:98E1FB4CFAC870C99496754DBBEC7AA7:r
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Medlemsutvikling 

Skal vi kunne opprettholde levedyktige Rotaryklubber, er vi nødt til å arbeide aktivt for 

medlemsutvikling. Samtlige rotarianere oppfordres til å være på utkikk etter engasjerte og aktive 

mennesker som kan tenkes å bli framtidige rotarianere. Vi finner dem blant slekt og venner, på 

arbeidsplassen og eller i sosiale sammenhenger. Noen ganger bør vi sette oss ned med ”Gule sider” 

eller ”Mitt distrikt” for å bli kjent med mangfoldet i næringslivet på det stedet vi bor. Husk at 

Rotaryklubben skal gjenspeile mangfoldet og variasjonen i lokalsamfunnet. Da trenger vi medlemmer 

av begge kjønn, i flere aldersgrupper, medlemmer med ulik bakgrunn og etnisitet. Det er nå i januar 

vi bør legge planen for hvorledes vi bør tiltrekke oss nye medlemmer. Husk også løftet som jeg ga 

under PETS i Ålesund: 

Den klubben som har best måloppnåelse innen 1. juli 2014, spesielt med tanke på å øke 

medlemstallet, vil få dekket deltakeravgiften til Distriktskonferansen i Molde for to av 

klubbens medlemmer. 

 

Vedlagt finner dere noe av det informasjonsmateriellet som er nyttig i arbeidet for medlemsutvikling. 

Det er spesielt viktig at klubbenes komité for medlemsutvikling gjør seg kjent med dette materialet 

som kan bestilles på:  http://www.rotary.no/innhold/228/publikasjoner  Bestilles fra 

Klubbservice 

 

 

 
 

 

Tenk om hvert medlem i løpet av vår terminen kan invitere minst en venn eller bekjent med på et 

klubbmøte! Tenk videre om klubben kan bidra til at gjeste føler seg vel tatt i mot og at 

vedkommende er en viktig person for medlemmene og at vi gjør vårt til for at hun eller han skal få et 

godt inntrykk av at klubben vil tilby et godt kameratskap og meningsfulle aktiviteter: Jeg er sikker på 

at vi skal kunne registrere en medlemsvekst i Rotaryklubbene i distriktet vårt før dette Rotaryåret er 

omme! 

 

Roy Heine Olsen 

Distriktsguvernør 2013 -2014 

Rotarydistrikt 2305 

Mob. 913 81 309 

http://www.rotary.no/innhold/228/publikasjoner
mailto:klubbservice@rotary.no

