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Kjære Rotary-venner! 
 
Det er vel flere enn meg som synes tiden springer så aldeles 
fort av gårde – og vi snur oss og ser, hva har skjedd? Egentlig 
er det utrolig mye. 
For min egen del har jeg nå besøkt 9 av de 25 klubbene jeg 
har gjort avtale med. Dette har vært minnerike og gode opple-
velser. Jeg er blitt kjent med de enkelte klubbene gjennom 
planer og samtaler. Alle er forskjellige, men alle har et bren-
nende ønske om å gjøre noe godt i verden – enten det er i  

lokalsamfunnet eller ute i den store verden. Engasjementet, kreativiteten og stå-på-
viljen som klubbene har vist, er bent ut sagt enestående. Vi har så mye å være stolt 
og glad for i vårt flotte land. Derfor er det inspirerende for meg som reiser rundt og 
opplever at så mange tar vare på hverandre og engasjerer seg for andre som trenger 
vår utstrakte hånd. 
Gleder meg til de resterende 16 klubb-besøkene. 
 

Husk at det er tid – særlig over nyttår – til ekstrabesøk til klubber som har noe spesi-
elt på hjertet. Gi beskjed i god tid – så finner vi nok en dato. 
 
KARMSUND RK feirer sitt 20-årsjubileum 19.oktober. GRATULERER! Jeg ser frem til å 
være med på denne festen. 
 
DISTRIKTKONFERANSEN 2013 ble avviklet helgen 27.-29.september. Min klubb, Bergen 
Sydvesten RK, har fått mange gode tilbakemeldinger. Det er godt å ha gjennomført et pro-
sjekt når deltakerne synes de har fått noe igjen for utlegg av tid og penger. Den årlige kon-
feransen skal gi inspirasjon både faglig og sosialt – og dette har evalueringene i stor grad 
gitt uttrykk for at vi lyktes med. Takk til alle som leverte inn skjema og som har gitt oss tilba-
kemelding enten muntlig eller på mail. 
 

Det var de to foredragsholderne, lagmann Hanne Sophie Greve og professor Harald Kryvi 
som desidert fikk høyest skår. Hanne Sophie Greves utfordret oss med tittelen 
”Samvittighetsfrihet – grunnleggende menneskerettigheter og avgjørende etisk styringsred-
skap”. Hennes fremføring rørte forsamlingen og mange med meg var synlig berørt. Harald 
Kryvis foredrag ”Overbefolkning – vårt største problem og vårt største tabu” ble annonsert 
som både deprimerende og utfordrende. Og han fikk rett! Sjelden har vi opplevd at diskusjo-
nen rundt et foredrag fortsatte langt inn i de små timer. Mange skrev i sin tilbakemelding at 
vi trengte å bli litt ristet i våre oppfatninger. 
 

Håper dette lille sammendraget kan gi inspirasjon til de klubbene som ikke deltok på konfe-
ransen. Bli med til neste år da Åsane RK har ansvar for gjennomføringen. Jeg er sikker på 
at vi vil oppleve stor kunnskapsoverføring og gode opplevelser. Lykke til  Åsane RK med 
forberedelsene! 
 
LOVRÅDET (COL) fikk på årsmøtet 29.september gjenvalgt sine to representanter fra vårt 
distrikt, PDG Carl Lewin fra (Kopervik RK) og PDG Einar Hope (Åsane RK) vara. 
Carl Lewin kunne dessverre ikke være med oss på konferansen, men hadde laget en  
informativ DVD om veien til COL, gjennomføring og resultat. Vi vil prøve å få den sendt til 
alle presidentene og anbefaler på det sterkeste at den blir vist på et klubbmøte (1/2 time) 

Fra guvernørens side 
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slik at vårt distrikt har god kunnskap om lover som styrer vår organisasjon. Alle klubber bør 
anskaffe den nye lovsamlingen (MOP) når den foreligger. 
 
RYLA har enda noen ledige plasser – se distriktets hjemmeside – og meld på ung-
dom som vil ha glede av det fine opplegget som Torgalmenning RK hvert år gjen-
nomfører. 
 
 

ROTARY-skolen finner dere også på distriktets hjemmeside. Vi vet at flere og flere klubber 
nå bruker den aktivt – og det er kjempeflott. Husk at det er den beste som finnes i landet. 
Jeg vil særlig be dere se på kap.5 hvor TRF er omtalt. Disse sidene er fornyet i takt med 
Future Vision Plan. 
 
 
 

Til slutt vil jeg slå et godt slag for vårt månedsmagasin ROTARY i VEST som dere også 
finner på vår hjemmeside. Her kan vi med glede lese hva dere bedriver fra Rogaland til 

Sogn. Husk at ved å fortelle om sin egen klubb kan dere gi inspirasjon til andre klubber. Vi 
fikk litt informasjon om noen prosjekter på konferansen, men jeg vet at det finnes mange, 

mange flere gode ting som burde vært fortalt.  
 

Send bilder og tekst til redaktøren, Per Ove Askeland (Askøy RK) 
paske@broadpark.no Han er helt avhengig av bidrag for at det skal bli et godt blad. 

 

Ønsker dere en fortsatt god høst. 
 

 
Hilsen 

Tove Kayser 
DG 2250 2013-2014 
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Distriktskonferansen 2013-10-07 
 

Helgen 27. – 29. september ble årets distriktskonferanse i Distrikt 2250 arrangert på 
Grand Terminus Hotell i Bergen. Vel 100 delegater, gjester og arrangører møttes fre-
dag til middag med ledsagere.  

 
Utover kvelden ble delegatene bedre kjent med 
byen mellom de sju fjell og med hverandre gjen-
nom foredrag om byen og gjennom sosialt samvær 
i en hyggelig tilrettelagt atmosfære. 

 
Etter en god frokost kunne  
delegatene så samles i Termi-
nus Hall for en mer formell åpning.  Guvernør Tove hilste forsamlingen før presidenten i ar-
rangørklubben Gisela Kruse, gav praktiske informasjoner. 

 

Distriktskonferansen 2013 
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                                                   Distriktskonferansen 2013 

 
Hva er vel en distriktskonferanse uten en offisiell 
hilsen fra den stedlige ordfører?  I vårt tilfelle til 
og med en erfaren rotarianer.  Riktig nok i permi-
sjon, men Trude Drevland var tydelig stolt over 
sin rotarianske bakgrunn, og tilkjennegav – inspi-
rert av tilstedeværelsen – at hun nok har hatt 
permisjon for lenge.   
 

Forhåpentligvis vil vår alles – og særlig vi ber-
genseres – Trude, vende tilbake til Torgallme-
ning Rotary 
Klubb, når 
ordfører-
jobben er 
tilbakelagt 
en gang i 
fremtiden.  
Trude høs-
tet selvsagt 

stor applaus og fikk med seg 
godord og blomster fra gu-
vernør Tove Kayser.  Og 
denne referenten fikk en god 
klem på kjøpet! 
 

På alle distriktskonferanser 
er det gjester.  Og de holder 
etter tur hisningstaler fra sine 
hjemlige distrikt.  Således 
hilste Peter King fra England 
på vegne av Rotary Interna-
tional, mens Staffan Bjørk-
lund hilste fra Rotary i Sveri-
ge (distrikt 2350).  Fra de 
norske guvernørene hilste 
Margareth Nysveen (distrikt 
2260). 
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                                                                  Distriktskonferansen 2013 

Dagens høydepunkt var, for 
mange av oss, lagmann ved Gula-
ting Lagmannsrett i Bergen og 
tidligere dommer ved den euro-
peiske menneskerettighetsdom-
stol i Strasbourg, dr. juris Hanne 
Sophie Greves foredrag med titte-
len ”Samvittighetsfrihet – grunn-
leggende menneskerettighet og 

avgjørende etisk styringsred-
skap”. Det ble 45 minutter uten 
manus og en sal med lyttende 
rotarianere, fengslet av suve-
ren formidling av et sterkt bud-
skap. 
 
Etter dette var det godt med en 
utmerket lunsj og mer nett-
verksbygging gjennom prat 
med kjente og ukjente rotaria-
nere fra hele distriktet vårt. 
 
At overbefolkning er en trussel 
for kloden vår kom knapt som 
noen overraskelse.  At overbe-

folkning skulle være ”vårt største problem og vårt største tabu” var kanskje likevel noe over-
raskende i disse klimafokuserte tider.  Likevel var dette påstanden til professor Harald Kryvi.  
Professor i zoologisk anatomi ved institutt for biologi, ved Universitetet i Bergen.  Foredra-
get var meget interessant, og vekket og noen debattanter til utfordrende spørsmål. 
 
Som vanlig er det også under distriktskonferansene fokus på noen saker og tema som er 
viktig for distriktets- og klubbenes daglige liv og virke.  Derfor var det satt av tid til informa-
sjon og en appell om Shelterbox.  Det var og laget til en flott ustilling som viste betydningen 
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                  Distriktskonferansen 2013 

av å distribuere flere 
Shelterboxer til strøk 
der behovet er stort.  
For tiden er Syria med 
sine store flyktninge-
utfordringer spesielt i 
fokus. 
 

Paal Martens hadde 
oppgaven å formidle 
informasjon om The Ro-
tary Foundation.  Un-
dertegnede (Per Ove 
Askeland) fikk anled-
ning til å komme med 
en appell om å ta infor-

masjonsverktøyet Rotary i vest i bruk for å 
informere distriktets rotarianere om det som 
skjer i klubbene.  Vi gjentar gjerne appellen.  
Send tekst og bilder, henvisninger, tips og ide-
er til paske@broadpark.no 
Etter en vel fortjent kaffepause ble det infor-
mert om Rotaract, Ungdomsutveksling, Geor-
giastipend og om det kommende Tall Ship Race i Bergen neste år. 
 
Etter samling i AG områdene var det så tid for en hvil før festmiddagen. 
 
Søndagen er dagen for årsmøtet som vanligvis blir gjort unna på en times tid.  Deretter er 
det flere viktige informasjonsbolker.  Handicamp, Rotary Norden, Innerwheel og RYLA, for å 
nevne noe. 
Til slutt presentasjon av neste års opplegg for PETS og Distriktskonferanse.  Det er igjen 
Åsane RK som trår til.  Vi ønsker lykke til med forberedelsene. 
 
Til Bergen Sydvesten sier vi ”Vel blåst”!                                          POA 
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Rotaryskolen i D 2250 er laget som en mal der den enkelte klubb kan lage sin egen presen-
tasjon av Rotary generelt og om klubben spesielt, til bruk i arbeidet med klubbens medlems-
utvikling, opplæring og informasjon 
 
Rotaryskolen er laget i PowerPoint og hver enkelt klubb kan legge inn nye lysbilder, bilder, 
tekst, animasjoner og overganger, og på den måten lage sin særegne presentasjon 
(Rotaryskolen iJJ.Rotary Klubb). 
 
Rotaryskolen kan brukes som et lysbildearkiv/database der en kopierer lysbilder og limer 
inn i egne tilpassede presentasjoner. 
Lysbilder som en ikke ønsker å bruke i en presentasjon, kan lukkes ved å høyreklikke på 
bildet og ”skjul bilde”.  På den måten unngår en å slette lysbilder. 
 
Rotaryskolen i D 2250 er laget i 6 deler/presentasjoner: 
1. Rotary - hva er det? 
2. Rotaryklubb - hva er det? 
3. Komitéarbeid - Hva er det? 
4. Prosjekter i Rotary - hva er det? 
5. The Rotary Foundation - Hva er det? 
6. Ungdomstjeneste - hva er det? 
 
 Du finner Rotaryskolen på distriktets hjemmeside . Her:   http://www.d2250.rotary.no 

Rotaryskolen i D 2250 - oppdatert utgave pr. sep. 2013 
http://www.d2250.rotary.no/index.php?pageid=136 

 Nytt kap.5. 

 

Bergens Tidende i klubben  
sjefredaktør Gard Steiro (36) med nyheter og spennende foredrag i Askøy Rotary 

 Den tidligere askøyværingen - nå bosatt i Sædalen i Bergen - har vært sjefredaktør i 
BT i et par år.  Først som vikar for Trine Eilertsen, men det siste året i fast stilling.  
Sine barnesko som journalist trådte han i lokalavisen Askøyværingen (nå eid av BT).  

 
Senere ble det noen år i Bergensavisen (BA), 
før han gikk gradene i BT. 
 

Steiro var invitert til klubben for å bl.a. fortelle 
om papiravisens fremtid i et mediebilde som 
preges mer og mer av nye medier, tekniske 
dippedutter som mobiltelefon, Ipad, Iphone, 
bærbare PC´er og et utall andre instrumenter 
og lesebrett.   
 

Han gjorde alt dette til gagns og klubbens med-
lemmer og gjester fikk servert den ene nyheten 
etter den andre; Ny design på avisen som nå 
kommer i to deler men i det nærmeste skrum-
per inn til en del, ny nettversjon og abonne-
ments-fordeler med brukernavn og passord, 
flytting til medieCity og mye annet.   
 

Han fortalte også om konsekvenser ved en 
eventuell redusering av pressestøtten og om 
den journalistiske linjen i avisen, strategi m.m.   
 

Et svært hyggelig møte med en fremadstor-
mende og spennende sjefredaktør.  Vi anbefa-
ler gjerne denne foredragsholderen til andre  
klubber. 
 

poa 

 

Obs! 
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Tom Omondi O´koth 
 
 
 
 
 

 
“My Goal in Life?  I will fight Poverty!  After my 
studies I would like to come up with develop-
mental projects within the community in order to 
help fight poverty from all corners that is social, 
economic and political!” 
 

Det er Tom Omondi Okoth som sier dette til sine 
sponsorer I Askøy Rotary Klubb.  Tom vet hva 
han snakker om.  Han har kjent fattigdom på 
kroppen hele sitt liv.  Han ble forlatt av sin mor 
som baby og vokste opp i svært fattige kår hos 
sine besteforeldre i en landsby i Kenya.  
 

Det var lite mat og klær, dårlige hus og mye sykdom.  
Heldigvis for Tom var det en norsk misjonsstasjon i 
nærheten av denne landsbyen.  Der fikk Tom hjelp til 
å komme gjennom grunnskolen, og etter mye strev 
også videregående skole.  Tom viste seg å være en 
meget flink elev til tross for dårlige ytre forutsetting-
er, og han klarte mot alle odds å komme inn på Lake 
Institute of Tropical Medicine i Kisumu i Kenya.   
 

Det var her i Kisumu  at Eli Lexander fra Askøy Rotary 
Klubb traff Tom for første gang i 2004.  Han var da en spinkel ung 
mann på 24 år med tannverk, som ikke visste hvordan han skulle klare 
å betale tannlege, skaffe seg nok mat, - eller klare å fortsette på insti-
tuttet.  Begge besteforeldrene var nettopp døde og han sto helt alene. 
 

For å gjøre en lang historie kort:  Eli Lexander og noen venner bestem-
te seg for å hjelp Tom.  Han fikk både tannlegehjelp og mat samme 
dag, og så la de en plan for hvordan de skulle klare å hjelpe Tom frem 
til en utdannelse.  Allerede da var målet hans klart: Han ville drive hjel-
pearbeid. 
 

Tom fikk sin utdannelse som ”Medical Laboratory Technologist”, - noe 
som kan sammenlignes med det som i Norge heter bioingeniør.  Han 

 

 

”Fight Poverty!” 
 

Kan vi i Rotary bidra med det? 
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Tom Omondi O´koth 

spesialiserte seg på HIV og Aids opplysning og behandling, og det var nok arbeid å ta tak i.  
Problemet var bare det at det var umulig å få betalt arbeid.  Frivillig arbeid kunne han få gjø-
re over alt, - det var ubegrenset med mennesker som trengte hjelp.  Men Tom fikk lite og 
ingen lønn og levde fra hånd til munn, til tross for sin gode utdannelse. 
 

Moses Lorre fra AKMLSO, som er den kenyanske bioingeniør-
organisasjonen, fortalt 
i 2010 at kun 10-15 % 
av de utdannede bio-
ingeniørene i Kenya 
har fast ansettelse, - og selv for disse er  
lønnen svært lav. Hvis du skal få betalt jobb i 
Kenya betyr det mer hvilken familie, stamme-
tilhørighet og kontaktkrets du har, enn hvilken 
utdannelse og hvilke kvalifikasjoner du har. 
 

Tom reiste rundt og gjorde mest frivillig ar-
beid.  I Mombasa i Kenya opplevde han å bli 
ansatt på et hjelpeprosjekt  for en kort perio-
de.  Det endte med at han og en sykepleier 
der plutselig ble arrestert en dag.  Da hadde 
de ansvarlige for prosjektet stukket av med 

alle pengene, og han og denne sykepleieren sto igjen med alle 
pasientene og alle kravene.  Det ordet seg for han etter noen 
dager, men han måtte bare reise videre.  Like etter dette ble 
han slått ned og frastjålet sin gamle, brukte PC som han hadde 
fått fra Norge, - og venner fra Norge måtte betale han ut fra sy-
kehuset og på beina igjen. 
 

Men Tom ga ikke opp.  Han besøkte hjelpeprosjekt i Tanzania 
og i Uganda, og alle steder var svaret at han ikke kunne anset-
tes fordi han ikke hadde høy nok utdannelse.  De krevde at han 
minst hadde en bachelorgrad  i relevante fag.  Tom nektet å gi 
opp, og i 2010 søkte han og kom han inn på Kampala Interna-
tional University på studiet Bachelor of Development Studies.   
Uten kjente i Uganda og uten penger til livets opphold var det 
likevel kun en fjern drøm å kunne starte på studiet.  Men igjen 
hadde Tom venner i Norge og nå var det Askøy Rotary Klubb 
som bestemte seg for å hjelpe.    
 

Askøy Rotary Klubb har nå betalt skolepenger for Tom i 3 år, 

”Poverty is the 
beginning of all 

evils” 
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Tom Omondi O´koth 
og venner har hjulpet han med penger til livsopphold. Tom er en dyktig student.  Han har 
toppresultater i sin klasse, - og da vårsolen begynte å varme her i Norge, satt Tom i Kampa-
la og svettet med sine siste eksamener.  Etter at disse var over måtte han gjennomføre en 
felt-studie og skrive en prosjektoppgave gjennom sommeren.  Denne skal innleveres nå i 
september – og endelig svar og eksamensbevis kan han først få i november. 

 

Og så?  I November står antagelig Tom 
i sin eksamenskappe under seremonien 
og kan ta i mot beviset på at han da 
både har en medisinsk utdanning og en bachelor i utviklingsarbeid. Han er klar til oppfylle 
sin drøm:  Arbeide for og med fattige på landsbygden for å bekjempe det han selv mener er 
hovedfienden i  Afrika:  Fattigdom.  ”Poverty is the beginning of all evils”, sier han. 
 

Men situasjonen i Kenya og landene rundt er den samme som da han begynte å studere.  
Det er like vanskelig å få en jobb eller et engasjement som man kan leve av.  Tom har ikke 
høye krav.  Han vil jobbe med hjertesakene sine og han vil klare seg selv.  Han er nå 33 år 
og han drømmer om å kunne slå seg ned et sted, kanskje få familie, - og ikke minst:  Få 
gjøre et meningsfylt arbeid for sine medmennesker i Afrika. 
 

Så til spørsmålet og utfordringen til oss i Rotary:  Kan vi hjelpe Tom med kontakter og ide-
er ?  Har vi kjennskap til - eller planer om - prosjekter 
som trenger Tom og kan gjøre nytte av alle hans 
kunnskaper og hans engasjement?  Han kan drive 
helsearbeid, drive laboratorier for HIV/AIDS og trope-
medisin, drive med helseopplysning, administrere 
hjelpearbeid og sikkert mye mer. 
 

Askøy Rotary Klubb ønsker å hjelpe, og innspill og 
ideer fra andre klubber er velkomne. Hjelp oss å gi 
Tom hjelp og støtte videre i form av kontakter og for-
bindelser!  Driver dere, kjenner dere til, eller har dere 
kontakt med prosjekter i øst Afrika som trenger kon-
takt med en ressursperson som Tom? 
 

Ta kontakt med oss i Askøy Rotary Klubb  
v/ Eli Lexander  (elex@online.no) 

 

 
Tenk om vi kunne hjelpe Tom videre mot sitt mål:   

 
”Bekjempe fattigdom”!   
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Rapport fra Midt-Østen  
 
Dagen etter at Strand Rotary klubb avsluttet vår del av årets Summer Camp i august, fikk 
jeg en telefon fra ShelterBox´s hovedkvarter i Storbritannia. Spørsmålet var om jeg raskt 
kunne reise på oppdrag til Nord Irak og Kurdistan. Bakgrunnen var en voldsom tilstrømning 
av flyktninger over grensen fra Syria som følge av bruk av kjemiske stridsmidler utenfor Da-
maskus. Senere samme dag var jeg på vei til Midt-Østen igjen.  
 

Krigen i Syria er nå inne i sitt tredje år. Tallenes tale er forferdelige, over 4 millioner 
flyktninger er internt fordrevne, over 2 millioner er flyktninger ut av Syria til nabolan-
dene, over 100.000 mennesker er drept og godt over 50.000 mennesker er savnet. 
Tallene stiger dramatisk for hver dag som går og utsikten til fred er langt unna. FN 
har uttalt at dette er den største humanitære krisen i siden andre verdenskrig. 
 
Flyktningeleiren Domiz i Kurdistan med over 65.000 flyktninger.      

Foto:  Torstein Nielsen 
 

ShelterBox har ytt bistand til denne krisen i mange måneder allerede og over 4500 
familier har mottatt vår hjelp til nå.  
 
Her har vi hatt innsats i fm krigen i Syria: 

Jordan 2012 
Nord Irak 2012 og 2013 
Libanon 2013 
Tyrkia 2013 
Syria 2013 

SHELTERBOX 
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Uten støtte fra Rotary, hadde ikke dette viktige arbeidet vært mulig. Rotary har alltid 

vært en hjørnestein i ShelterBox´s arbeid og organisasjonene er såkalte ”Rotary 
Project Partners”. Rotary står for over 50% av donasjonene til ShelterBox. 

 
Vårt oppdrag denne gangen var å reise til Irak og herfra ta oss frem til grenseområdet mot 
Syria, hvor det på under en uke var kommet 45.000 flyktninger fra Syria. Her skulle vi vur-
dere konkret hjelpebehov og klargjøre for mottak og distribusjon av materiell.   
 
Fremme i området startet jobben vår umiddelbart. Vi fikk raskt kontakt med lokale myndig-
heter og organisasjoner vi hadde jobbet med forrige gang vi var her, ett år tidligere. Igjen 

ser vi betydningen av Rotary: Uten hjelp 
fra lokale rotarianere hadde vårt arbeid i 
både Irak, Jordan, Libanon, Tyrkia og Sy-
ria vært betydelig vanskeligere. Nå ble 
forholdene lagt vel til rette for vår felles 
innsats. Fortolling, transport, tolker og inn-
kvartering er bare litt av bistanden som ble 
gitt oss. Det var ikke vanskelig å bli impo-
nert over den lokale innsatsen for å hjelpe 
flyktningene. I påvente av bla. telt, var 
flyktningene midlertidig innkvartert i par-
ker, moskeer, skoler og fabrikkbygninger.  
Det var åpenbart at behovet for bistand 
var stort, og i løpet av få dager ble en over 
500 ShelterBox telt flydd inn fra et for-
håndslager i Dubai. I mellomtiden trente vi 
opp lokale mannskaper i jobben med å 
sette opp telt og bruke utstyret på best 
mulig måte. 
 
 

ShelterBox Response Team Iraq sammen med lokale hjelpere 
 

Flyktningene vi møtte hadde mange historier. Vår fantasi rekker ofte ikke langt nok. Forhol-
dene i Syria blir stadig verre, og i mange områder er hele samfunnsstrukturen brutt sam-
men. Vann- og strømforsyningen er borte, helsetjenester finnes ikke og matvareprisene er 
mangedoblet. Det er lenge siden skolene ble stengt. Dette resulterer i feilernæring og sult, 
og mens kamphandlingene stadig ødelegger flere og flere boligområder, tvinges stadig flere 
på flukt. De fleste vi møtte, hadde nærmest ingenting med seg. De manglet alt. Like fullt ble 

vi alltid tatt godt imot, høflig, vennlig og 
med respekt. Aldri hørte vi klaging. De vi 
møtte var takknemlige, både for hjelpen de 
fikk men også fordi vi kom til dem. 
 
Over 50% av flyktningene er barn. Disse 
fra flyktningleiren Domiz    
 
Foto: Torstein Nielsen 
 

Mens vi var i Kurdistan, var gjennomsnitts-
temperaturen på dagtid 45 grader, det var-
meste vi opplevde var 51 grader. Dette er 
en stor kontrast til vinteren som var, hvor 

SHELTERBOX 
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det i samme området både var snø og kuldegrader. Vinteren er ikke langt unna, og Shelter-
Box har satt seg mål om å skaffe telt og utstyr til 5000 nye familier før jul. Skal vi få dette til, 
må vi ha din hjelp. 
 

Jeg er en stolt rotarianer og jeg er stolt over hva Rotary kan få til i verden. Til nå i år har jeg 
vært på oppdrag i Libanon og Irak og jeg har sett hvilken utrolig forskjell en ShelterBox kan 
utgjøre for en familie som har mistet alt. Dette ville ikke vært mulig uten støtte fra Rotary, i 
alle ledd – fra innsamling av penger til Boxen utdeles i felten.  Dette er i praksis: ENGAGE 
ROTARY – CHANGE LIVES 
 

ShelterBox Norway er en frivillig humanitær organisasjon. Vi er registrert i Brønnøy-
sund registrene.  Vår oppgave er å hjelpe mennesker i nød som følge av kriser, kon-
flikter eller katastrofer. Dette gjør vi ved å gjennomføre ulike aktiviteter som kan støt-
te opp om arbeidet med å finansiere nødhjelp gjennom ShelterBox Trust. ShelterBox 

Norway deltar i bade nasjonalt og internasjonalt 
nødhjelpsarbeid. 
ShelterBox Norway ledes av et styre på 5 med-
lemmer, alle rotarianere: 
 
Styreleder:  Dag Tveitnes 
Styremedlemmer: Terje Langvik 
    Lars Nordbø 
    Jan Kristofer Ryde 
    Torstein Nielsen 
Varamedlem:  Thor Morten Bratli   

 

SHELTERBOX 
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