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Kjære Rotary-venner i distrikt 2250 
 
Eit nytt Rotaryår er godt i gang. Klubbane mel-
der om at dei vanlege klubbmøta har starta opp. 
Det er gledeleg! 
 
Første juli tok eg over som guvernør for Distrikt 
2250 etter Odd Henning Johannesen. Eg vil 
takka Odd Henning for det arbeidet han gjorde 
for distriktet i sitt Rotaryår 2019-2020. 

 
Koronapandemien har i vår skremt oss og gjort oss usikre på om me 
vågar å gå på møte. 
Noko av det første eg, som guvernør, måtte ta stilling til, var om det 
var forsvarleg å gjennomføra distriktskonferansen som planlagt i  
oktober. 
 
Innspel frå einskildmedlemmer og kluibbar melde om uro for å delta på 
ein så stor konferanse allereie i haust. I samråd med styret i Distrikt 
2250, valde me å utsetja disriktskonferansen til 24.-25.april 2021. 
 
Som guvernør får eg invitasjon frå klubbane til å koma på besøk  
utover hausten og våren. Det ser eg fram til å gjera. 
 
Distriktet vårt, til liks med resten av den vestlege verda, opplever at  
talet på klubbar og talet på medlemmer går nedover år for år. I nabo-
landet Finland har dei måtta slå saman to distrikt til eitt dette året  
grunna reduksjon i medlemstal og klubbar.  
 
For å motverka ei slik utvikling i vårt land, krev det innsats frå både 
klubbane og distriktet. 
 
Som guvernør vil eg støtta og inspirera klubbane i deira arbeid med 
medlemsutvikling. Medlemsutviklingskomitéen med Hilde Hamarsland, 
Ålgård RK, som leiar, er styrka med sikte på å hjelpa klubbane i  
distriktet. Med god hjelp frå PDG Arild Dale, Arna RK, og medlemsut-
viklingskomitéen, vil eg ta kontakt med fleire område i distriktet som 
kan vera aktuelle for å starta ein ny Rotary-klubb. 
 
Som Rotaryklubbar og distrikt gjer me mykje godt på lokalt, regionalt 
og internasjonalt nivå. Men me er ikkje alltid så synlege i lokal-
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samfunna våre. Eg har eit ønskje om at alle klubbar skal visa kva dei 
gjer for lokalsamfunnet og internasjonalt minst ein gong i året. 
 
Poliodagen 24.oktober kan vera ein god dag til å visa folk kva Rotary 
har gjort for å redusera og endeleg utrydda Polio. For nokre dagar 
sidan kom gladmeldinga om at Afrika nå er erklært poliofri. Men fram-
leis er det polioutbrot i Pakistan og Afganistan. Kampen er såleis ikkje 
over med å utrydda Polio. 
 
Årsmøtet vert avvikla som digitalt møte, 5.oktober 2020. Ei viktig sak 
på årsmøtet er å ta stilling til om me skal søkja om å få tildelt den årle-
ge TV-aksjonen som NRK arrangerer kvar haust. Formålet med ein 
eventuell TV-aksjon vil vera «End polio now.» 
 
Styret i Distrikt 2250 tilrår at me går inn for å søkja om TV-aksjonen 
med dei vilgår som gjeld for desse aksjonane. Det er viktig at klubbane 
set seg inn i saka som vert sendt ut med det første.  
Dersom Rotary satsar på å søkja og får tildelt TV-aksjonen i 2022 eller 
seinare, kan me medverka til ein ekstra innsats. Bill & Belinda Gates 
Foundation støttar framleis opp om arbeidet med å utrydda Polio, og 
dei har forplikta seg til å dobla det beløpet som vert samla inn i Noreg.  
 
Tildeling av TV-aksjonen vil gi Rotary auka merksemd både lokalt,  
nasjonalt og internasjonalt. 
Nye medlemmer og nye klubbar kan bli rein tilleggsgevinst for Rotary-
klubbane i Noreg. 
 
RI-presidenten Holger Knaack har som tema for sitt Rotaryår: «Rotary 
Opens Opportunities» – Rotary opnar muligheter. Avgrensingar har me 
nok av! 
 
La oss saman sjå etter mulighetene i Rotaryåret 2020-21 
 
 
 

Jostein Osnes 
 
DG 2250 
2020-21 
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Tradisjonen tro i Bergen Vest  

 

Rotarys handlingsplan - for de neste 5 år! 
 

Som People of Action deler vi en sterk følelse av hensikt. 
For mer enn et århundre siden setter vi gang en ny modell for tjenesteledelse basert på 
forbindelser mellom personer. I dag er disse forbindelsene et nettverk som spenner over 
hele verden - som bygger bro mellom kulturelle, språklige, generasjonsmessige og geo-
grafiske barrierer - og deler visjonen om en bedre verden. 
Som People of Action forstår vi at å oppfylle den visjonen krever en plan . 
Dette er Rotarys plan for de neste fem årene: å øke effekten, utvide rekkevidden, styrke 
deltakernes engasjement og øke vår evne til å tilpasse seg. 
 

Ved å bidra til å realisere målene for denne planen, sikrer du en sterkere og enda mer ef-
fektiv fremtid for Rotary - en enorm arv. Planen vår er forankret i våre velprøvde verdier og 
bygger på rotarianernes bemerkelsesverdige evner og ånd. 
Det er tydelig med utfordringene Rotary og verden står overfor. Det beskytter verdien av 
menneskelig forbindelse i en tidsalder av teknologi. Den legger en vei for å bringe gode 
ideer i forkant av den globale fantasien om hva som er mulig. 
Og planen vår vil gi oss en kontinuitet i visjonen fra år til år, slik at vi beveger oss mot å 
oppfylle vårt felles mål. 
 
Dette er vår handlingsplan . 
 
PRIORITET 1 
Øk effekten vår 
Handlingsfolk er effektive problemløsere. 
Hvorfor oppnår rotarianere så mye? Vi investerer i forhold. Vi tar avgjørelser basert på be-
vis. Vi vet hvordan vi mobiliserer nettverkene våre for å lage løsninger som varer. Og vi 
lærer alltid av erfaringene våre i prosjekter, klubber og karrierer. 
Gjennom kampen for å avslutte polio, har vi vist hva vi kan gjøre når vi trekker på våre kol-
lektive styrker. Vi har laget løsninger som samsvarer med menneskene de tjener. Vi har 
evaluert resultatene for å lære av suksess og tilbakeslag. 
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Dette er en modell vi vil bruke igjen og igjen for å nå våre dristige mål: å utdanne verdens 
barn, sikre rettferdig tilgang til vann og sanitet, hjelpe lokale økonomier til å vokse bære-
kraftig, og så mye mer. 
La oss finne nye måter å oversette ekspertisen vår til å gjøre en forskjell på - i våre 
samfunn og over hele kloden. La oss bevise at vår innvirkning på verden bare har 
begynt. 
 
PRIORITET 2 
Utvid rekkevidden 
People of Action aktiverer og inspirerer hverandre. 
Vi vet at vår kapasitet til å utgjøre en forskjell er større når flere forener seg med oss. Vi 
ønsker at verden skal sette pris på vår ambisiøse, medfølende og inkluderende ånd - fordi 
når de gjør det, ser de at Rotary er kilden til det personlige engasjementet så mange sø-
ker. 
Fortalt vidt og ettertrykkelig gir historiene våre folk håp om at verden kan endre seg til det 
bedre, og inviterer lytterne til å forestille seg selv som en del av den endringen. 
La oss bygge forbindelser og muligheter som gjør at folk som deler vår drivkraft, 
kan gjøre det samme. 
 
PRIORITET 3 
Forbedre deltakerengasjement 
People of Action prøver å forstå andres behov. 

La oss fortsette å sette behovene, forventningene og veksten til våre deltakere i 
sentrum for alt vi gjør. 
 
PRIORITET 4 
Øk vår evne til å tilpasse oss 
People of Action er oppfinnsomme, gründerlige og spenstige. 
Vi har vist gjennom historien vår at vi utmerker oss med å finne nye måter å lede verden 
til varige endringer på. Og i våre egne karrierer har vi bevist at vi vet hvordan vi kan hjelpe 
organisasjoner av alle slag å komme videre. Det er grunnen til at nye tilnærminger til or-
ganiseringsprinsippene ikke truer vår følelse av hvem vi er. 
Vi er klare til å oppsøke nye muligheter, skape flere veier til ledelse, åpne for samtalene 
våre for forskjellige stemmer og forenkle hvordan vi opererer - med selvtillit. 
 

La oss være tro mot oss selv og være foran endringer i de neste 115 årene. 
 
 

Handlingsplan Ofte stilte spørsmål 
 
Spørsmål: Hvorfor har Rotary en ny handlingsplan? 
A: Verden i dag er ikke den samme som den var da Rotary ble stiftet i 1905. Demografien 
har skiftet, endringstempoet har akselerert, og teknologien har skapt nye muligheter for 
tilkobling og service. Det som ikke har endret seg, er et behov for verdiene som definerer 
Rotary: fellesskap, integritet, mangfold, service og ledelse. Med vår nye plan skal vi hedre 
for-tiden vår og omfavne fremtiden vår. Vi kan utvikle og holde Rotary ikke bare relevant, 
men levende. 
 

Spørsmål: Hvordan ble den nye Rotary-visjonen og handlingsplanen utviklet? 
A: Rotarys nye visjonsuttalelse: Sammen ser vi en verden der mennesker forenes og 
iverksetter tiltak for å skape varig forandring - over hele kloden, i våre samfunn og i oss 
selv ble det skapt ved å bruke innspill og tilbakemeldinger fra Rotary-medlemmer, tidlige-
re medlemmer, Rotaractors, alumni, ungdoms utvekslingsstudenter, rotary stab og all-
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 mennheten. I alt ble over en million mennesker over hele verden bedt om å dele sin inn-
sikt med det strategiske planleggingsutvalget gjennom undersøkelser og fokusgrup-
per. Resultatet er en uttalelse som inspirerer og engasjerer mens vi setter veien for fremti-
den for vår organisasjon. Visjonen ble godkjent av Rotary styret og forstanderskapet i juni 
2017. 
 

Rett etter at visjonsuttalelsen ble vedtatt, begynte komiteen å utvikle Rotarys nye hand-
lingsplan. Igjen inviterte komiteen til reaksjoner og innspill fra Rotary-medlemmene; over 
582 mennesker fra 28 forskjellige land deltok i fokusgrupper og intervjuer for å gi tilbake-
melding. I juni 2018 godkjente begge styrene de strategiske prioriteringene og målene 
som utgjør den nye handlingsplanen. 
 
Spørsmål: Hva er handlingsplanen og hvordan påvirker den medlemmene? 
A: Handlingsplanen er ment å veilede aktiviteter på bedriftsnivå, men ettersom klubber og 
distrikter er kjernen i Rotary, blir de sterkt oppfordret til å utvikle egne handlingsplaner og 
innrette dem med Rotarys nye plan. Verden forandrer seg raskt og for å fortsette å trives i 
årene fremover, må Rotary utvikle seg. Denne planen er ment å hjelpe oss med å hedre 
fortiden vår og omfavne fremtiden vår ved å veilede organisasjonen, medlemmene og 
støttespillerne mot prosjekter, muligheter og aktiviteter som støtter vår visjon. 
 
Spørsmål: Hvordan blir den nye handlingsplanen rullet ut? 
A: Den nye planen rulles ut gjennom hele Rotary året 2019–2020. Vi er opptatt av full 
åpenhet når det gjelder å dele informasjon om hvordan den nye planens komponenter kan 
eller ikke kan påvirke klubber og hvordan de vil bli bedt om å støtte de strategiske priorite-
ringene. Ta en titt på hovedsiden for å lære mer om den overordnede handlingsplanen og 
hvordan du kan hjelpe. I løpet av de kommende månedene vil du motta informasjon om 
ytterligere tiltak som blir tatt for å nå målene i planen og hvordan klubber og distrikter kan 
involvere seg. 
 

Spørsmål: Hva skal klubber og distrikter gjøre med den nye handlingsplanen? 
A: Vi vil sørge for at alle klubber og distrikter vet at denne nye planen ble formet av innspill 
fra Rotary-medlemmer, og at den legger grunnlaget for nye og spennende muligheter for 
organisasjonen. Les gjennom handlingsplanen på hovedsiden, og tenk på hvordan du kan 
hjelpe Rotary med å nå målene. Oppfordre klubbene og distriktene dine til å snakke om 
og dele den nye planen. Hjelp Rotary-medlemmene med å begynne å se hvordan de kan 
være en del av denne teaminnsatsen. 
 
Spørsmål: Hva gjør Rotary for å adressere miljøet, og hvordan blir dette integrert i 
handlingsplanen? 
A: Forskningen vår har vist at rotarianere, rotaraktorer og studenter prioriterer miljøet som 
en viktig årsak globalt. Vi har nylig fullført en omfattende evaluering av våre nåværende 
fokusområder. Evalueringen slo fast at Rotary allerede støtter et betydelig antall miljørela-
terte prosjekter gjennom våre eksisterende fokusområder. I løpet av de siste fem årene 
har rotarianere faktisk investert 18 millioner dollar i global tilskuddsstøtte til støtte for slike 
prosjekter. De mest aktive områdene med global tilskuddsinvestering er i WASH-sektoren 
og i samfunnsøkonomisk utvikling. Forstanderskapet valgte å legge komponenter som er 
relatert til miljøet til hvert fokusområde og å spesifisere handlinger som medlemmene kan 
ta i globale tilskudd for miljøbeskyttelse. De oppdaterte retningslinjene for Area of Focus 
finner du på Min Rotary. 
 
Vi vet at det er flere muligheter for klubbmedlemmer og alle som samhandler med pro-
grammene våre til å delta i miljøhensyn. Når vi erkjenner potensialet som det å utvide vårt 
arbeid for å beskytte miljøet kan ha for å drive våre strategiske prioriteringer for å øke ef-
fekten og utvide rekkevidden, vurderer vi for tiden måter å gi våre deltakere enda flere 
måter å engasjere seg med miljømessige årsaker. I oktober utnevnte tillitsmennene en 
arbeidsgruppe for å diskutere mulighetene for å videreføre vårt arbeid med miljømessig 
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   bærekraft i vår portefølje av Area of Focus. 
 
Spørsmål: Hvordan blir Rotaract-klubber berørt av den nye planen? Hva gjør Rotary 
for å inkludere og løfte Rotaract i sin nye strategi? 
A: Lovverket i 2019 anerkjente Rotaract-klubber formelt som en medlemstype av Rotary 
International og forhøyet Rotaract i organisasjonen. En oppnevnt arbeidsgruppe driver og 
gjennomgår forskning om muligheter for å engasjere Rotaractors ytterligere og vil komme 
med anbefalinger om den fremtidige strukturen til Rotaract i organisasjonen. Det utvikles 
en kommunikasjonsplan for å gi mer informasjon om beslutninger knyttet til Rotaract og 
for å oppdatere medlemmene om fremgang. I mellomtiden jobber vi også for å sikre at 
verktøyene og ressursene som er tilgjengelige for bruk av rotarianere, er like tilgjengelige 
og tilgjengelige for Rotaractors. 
 

Spørsmål: Hva menes med "nye kanaler inn i Rotary" og "nye deltakermodeller for 
engasjement"? 
A: For at vi skal utvide rekkevidden og tiltrekke oss flere ledere og handlingspersoner inn i 
organisasjonen vår, vet vi at vi trenger å utforske og ta i bruk nye, effektive modeller og 
måter for folk å engasjere seg med Rotary. Disse modellene kan ha forskjellige former, fra 
arrangementer til servicemuligheter til online engasjement med klubber eller den overord-
nede organisasjonen. Uansett hva disse nye kanalene og modellene til slutt tar, er vårt 
strategiske fokus å skape og perfeksjonere måter for deltakerne - alle som samhandler 
med programmene, arrangementene, klubbene og tilbudene våre - til å ha muligheter til å 
vokse personlig og profesjonelt, samarbeide med forskjellige mennesker og delta i frivillig-
hets- og serviceopplevelser, selv uten å nødvendigvis bli medlem av en klubb. 
 
 

Spørsmål: Hvordan kan denne strategien implementeres med vellykket årlig omset-
ning for de fleste lederstillinger i Rotary? 
A: Omsetningssyklusen i lederstillinger har lenge representert en betydelig utfordring for 
Rotary å implementere langsiktige strategier. Imidlertid har arbeid på internasjonalt nivå 
for å samle nåværende og innkommende ledere og arbeid på lokalt nivå for å oppmuntre 
til kontinuitet i planleggingen, vist at samarbeid og kommunikasjon er nøklene til å opp-
rettholde et strategisk perspektiv over tid, samtidig som nye ledere kan få erfaring og tje-
ne. Det er også nyttig for klubber og distrikter å samkjøre sine egne strategiske planer 
med handlingsplanen slik at vi alle kan jobbe sammen mot de samme målene. 
 

Spørsmål: Hva kan klubber gjøre for å støtte og fremme handlingsplanen? 
 

A: Noe av det viktigste klubbene kan gjøre for å støtte handlingsplanen, er å utvikle 
sin egen strategiske plan som samsvarer med og gjenspeiler prioriteringene og 
målene for den nye strategien. Forskning viser oss at klubber med strategiske pla-
ner lykkes mer med å engasjere medlemmene.  
 
Du kan bruke Strategic Planning Guide, tilgjengelig på My Rotary, for å hjelpe deg med 
prosessen. Vi vil også gi mer informasjon om handlinger klubber kan gjøre for å bidra til å 
fremme prioriteringene våre de neste månedene. 
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VELLYKKET DISTRICT GRANT PROSJEKT 
FOR COVID-19 I NAKURU 

 
Det er gjennomført et District Grant (DG) prosjekt for å avhjelpe Covid-19 situasjo-
nen for spesielt utsatte mennesker i Nakuru i Kenya. 

I april åpnet det seg en mulighet for å søke om midler øremerket til Covid-19 tiltak gjen-
nom TRF. Askøy og Sotra Rotary klubber hev seg rundt, samlet inn penger i klubbene og 
sendte søknad til TRF komiteen i vårt distrikt. Disse klubbene har kontakt med Rotary 
Club of Nakuru, og en av rotarianerne der driver et hjem for kreftpasienter og andre al-
vorlig syke, Nakuru Hospice for Palliative Care.  Dette hjemmet drives kun på frivillig ba-
sis og med gaver utenfra.  Når koronapandemien slo til stoppet disse gavene opp, og 
Nakuru Hospice manglet både medisiner, smittevernutstyr og mat til pasientene og deres 
familier.  Dette var grunnlaget for klubbenes DG søknad. Denne søknaden ble innvilget 
av Distriktets TRF komite tidlig i mai, og penger ble så sendt til Nakuru Hospice i to om-
ganger. Arbeidet startet umiddelbart. 
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Nakuru Hosipice ved rotarianer Elizabeth Ndungu har sendt oss fortløpende informasjon 
om sitt arbeid med å kjøpe inn og fordele mat og medisiner.  I slutten av august skriver 
Elizabeth: 
 
På vegne av Nakuru Hospice og Palliative Care pasientene her vil vi uttrykke stor 
og oppriktig takk til Askøy og Sotra Rotary Klubber og District 2250 for utrolig god 
hjelp i en vanskelig tid.   

 
For tilsendte midler har vi klart å skaffe livsnødvendige og smertestillende medisiner til 
pasientene våre.  Videre har vi delt ut poser med mat for minst en måned til 140 familier.  
Hver familie har fått 1 kg salt, 2 kg sukker, 2 kg ris, 4 kg maismel, 1 l olje til koking, 
grønnsaker, te, såpe og ansiktsmasker. 
 
De største utfordringene i dagens situasjon er:  

· Pasientene har store problemer økonomisk med å kunne kjøpe foreskrevne medisi-

ner og betale for behandling med cellegift og stråling. 

· Eldre er avhengig av yngre pårørende, og mange av dem har mistet sine jobber. 

· Det er vanskelig å skaffe visse typer medisiner og medisinsk utstyr (eks stomiposer) 

Pengene fra Distrikt 2250 og de to klubbene gjennom dette DG prosjektet har vært en 
stor hjelp så langt og vil fortsatt kunne avhjelpe situasjonen en stund fremover. 
 
Kontakten med Elizabeth, Nakuru Hospice og Rotary Club of Nakuru har vært veldig god 
og lover godt for eventuelle nye samarbeidsprosjekt.  Dette er spennende og givende ar-
beid som styrker samholdet i klubbene. DG prosjekt kan lett gjennomføres av små og 
store klubber, - ta gjerne kontakt med distriktets TRF komite for mer informasjon. 
 
Eli Lexander 
Askøy Rotary Klubb 
TRF komite medlem 
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  Av Bjørn Rismyhr, AG3, Karmøy Vest Rk 
 
   Blir du med til Taipei, Taiwan på RI Convention? 

 
Rotarys internasjonale Convention nummer 110 var i Hamburg i 2019.  RI Convention som 
skulle vært på Hawaii i 2020, ble virtuell, så ingen fikk gleden av en drømmereise til skjønne 
Hawaii. Nå kan imidlertid drømmen om å komme en tur til Fjerne Østen gå i oppfyllelse. Nes-
te RI Convention er i Taipei på Taiwan. 
 

Min første RI Convention var i Hamburg. Det var en stor opplevelse, om enn kostbar (spesielt dyre 
hoteller). Det var angivelig vel 25000 deltakere der, fra hele vår store Rotary-verdensfamilie, alle 
med samme interesse for Rotarys arbeid og et ønske om å kunne oppleve og lære. Det ble et flott 
fellesskap og en fin opplevelse. 

Jeg lærte masse om Rotary under konferansen og mitt engasje-
ment for Rotary ble neppe mindre etterpå! 
Jeg reiste til konferansen alene, men fant etter hvert også noen 
nordmenn der. Ikke det at det er vanskelig å bli kjent med andre i et 
slikt miljø, men bekjentskapet blitt lett overfladisk og kortvarig. Så 
derfor har jeg nå tatt initiativ til at alle som skal reise til Taipei, skal 
få vite om hverandre på forhånd. Slik kan vi planlegge et fellesskap 
under konferansen og kanskje felles reise. 
Besøk i andre rotaryklubber og bekjentskap med andre rotarianere 
har stor verdi. Også under mitt siste besøk til Kina høsten 2019, 
besøkte jeg flere rotaryklubber, denne gangen klubber i Shanghai 
og Suzhou. I Beijing Rk som jeg har besøkt flere ganger tidligere, 
var det denne gangen ikke møte pga Kinas 70. jubileum. På møtet i 
Suzhou Rk var det guvernørbesøk. Og guvernøren kom fra Taiwan.  
 

T,v, Gruppebilde av frammøtte i Suzhou Rk, Kina. 
 
Jeg tok min personlige guide i Shanghai og Suzhou med på Rota-
rymøtene jeg besøkte. Guiden var sivilingeniør og ble åpenbart 
veldig interessert i hva Rotary står for. Min glede er derfor stor over 
at han nå er aktivt assosiert medlem i Shanghai Rk. Han er assosi-
ert medlem fordi kinesere ikke har lov til å bli medlem i Rotary uten 
at de har utenlandsk statsborgerskap! 
For flere år tilbake var vi flere rotarianere fra Haugalandet på tur 
med Karmøy Folkehøyskole. Under turen besøkte vi klubber i 
Shanghai og Beijing. Og der hentet vi mange gode idéer til egne 

klubber. I min egen klubb var kassereren spesielt begeistret for idéen om «Happy Money»: På hvert 
møte blir medlemmene oppfordret til å fortelle om noe positivt de har opplevd siden siste møte og 
kvittere med en seddel i klubbkassen. På den måten får klubben inn penger og vi blir bedre kjent 
med hverandre!  
 
Også under en RI Convention får vi anledning til å besøke Rotaryklubber i lokalområdet. Det er all-
tid like spennende. Også der er det muligheter for gode og nye idéer som kan brukes til vekst for 
egen klubb. 
Med dette tør jeg utfordre mine Rotaryvenner til å unne seg en opplevelse for livet: Bli med til  
Taipei! 
 
Og tenker du å bli med, gi meg gjerne beskjed til e-post: rismyhr@online.no 
 

Planlegg gjerne turen med opphold noen dager før konferansen, gjerne også noen dager etterpå til 

opplevelser og reise i landet. 

 

       Rotary International  
       Convention 
       12-16 June 2021 - Taipei, Taiwan  
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DEN AFRIKANSK REGION SERTIFISERT SOM POLIOFRI AV WHO 
 

Kjære rotarianere, 
Det er vår glede å kunngjøre at den afrikanske regionen nettopp har blitt 
sertifisert som poliovirusfri. 
 

Rotarymedlemmer har spilt en uvurderlig rolle i arbeidet med å kvitte den afrikanske re-
gionen med vill polio. Vi bør være stolte av alt det harde arbeidet vi har gjort for å elimine-
re den ville poliovirusen i hele Afrika og i nesten alle land i verden. 
Denne fremgangen er et resultat av en tiårelang innsats over de 47 landene i den afri-
kanske regionen. Det har involvert millioner av helsearbeidere som reiser til fots, båt, syk-
kel og med buss, innovative strategier for å vaksinere barn midt i konflikt og utrygghet, og 
et stort overvåkingsnettverk for sykdommer for å teste tilfeller av lammelse og sjekke 
kloakkvann for viruset. 

 
I løpet av de siste to tiårene har 
utallige Rotary-medlemmer i land 
over hele den afrikanske regionen 
og rundt om i verden jobbet sam-
men for å skaffe midler, immunisere 
barn, forhandle med lokale og na-
sjonale ledere og øke bevisstheten 
om viktigheten av vaksinasjon, noe 
som muliggjør Global Polio Eradica-
tion Initiativ (GPEI) for å effektivt 
svare på og stoppe utbrudd av polio. 
Denne milepælen er en utrolig folke-

helseoppnåelse for Rotary-medlemmer, den afrikanske regionen og våre GPEI-partnere, 
og et stort skritt videre på veien mot global polio-utryddelse. Men vi har fremdeles viktig 
arbeid å gjøre for å utrydde villpolo i de to siste endemiske landene. 
Vi har møtt mange utfordringer i reisen vår for å utrydde polio. Men vi har gjort bemerkel-
sesverdige fremskritt, og polioinfrastrukturen som rotarianere hjalp til med å bygge, vil 
tjene som en varig arv som vil fortsette å bidra til å beskytte utsatte barn mot andre syk-
dommer i flere tiår fremover. 
Vi ber deg i dag om å fortsette kampen for å avslutte polio. Vi trenger at hver og en av 
dere hjelper med å fullføre denne kampen og fortsette å samle inn 50 millioner dollar 
hvert år til PolioPlus. Utryddelse av vill polio i den afrikanske regionen viser at utryddelse 
av polio er oppnåelig, og viser også hvordan vårt harde arbeid, partnerskap og økonomis-
ke engasjement fortsetter å drive oss fremover, selv under en global pandemi. 
Takk for din fortsatte innsats, for å oppnå en poliofri afrikansk region, og for at du fortsatt 
er opptatt av å oppfylle vårt løfte om en poliofri verden. 
 

Vennlig hilsen, 
Holger Knaack     K.R. Ravindran 
President, Rotary International President, Rotary Foundation 
 

Rotarys internasjonale president Holger Knaack og Nigeria National PolioPlus-leder Dr. 
Tunji Funsho gratulerer rotarianere med å utrydde polio i den afrikanske regionen. 
 
 
Oversatt og bearbeidet til norsk av Per Ove Askeland 

 

 

AFRIKA POLIOFRI 
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Paul Harris Fellow til sentrale aktører i Haugesund  
og på Vestlandet 

 
Haugesund Rotary klubb har bestemt seg for å hedre en mann og en kvinne som begge 
har gjort en betydelig innsats i Haugesund og på Vestlandet . De har mange felles-
nevnere. Født og oppvokst i Haugesund. Solid utdannelse fra Universitetet i Bergen,  læ-
rere, profilerte samfunnsbyggere og sentrale aktører i lokalt og regionalt næringsliv og kul-
turliv, samt skole- og utdanning.. Dessuten  er de gift – med hverandre. 

 
Haugesund Rotaryklubb  kunne dele ut Paul Harris Fellow til Prorektor Liv Reidun 
Grimstvedt ved Høgskolen på Vestlandet og til direktør og daglig leder Sverre Meling jr. i 
Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland mandag den 24. august på Lothes Mat 
og Vinhus i Haugesund. 
 
 
 
 
 

Fra venstre på bildet: Liv Reidun Grimstvedt og Sverre Meling samt Rotary medlem 
Einar Velde som mottok sin PHF i juni og avtroppende  president Gunnar Johan Løv-
vik. 
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Gandsfjord Rotaryklubb – vellykket presidentskifte  
til tross for korona 

 
Onsdag 18.juni kunne president Ove Huus ønske klub-
bens medlemmer velkommen til klubbmøte med presi-
dentskifte. I år ble det uten følge og uten den tradisjonel-
le rekefesten i naustet. Men, en god servicekomité kan 
fikse det meste, så her var det festpyntede bord, med-
lemmene plassert i korrekt avstand og lovmessig desin-
fisert ved ankomst! Det ble servert god mat og drikke på 
korona vis, og praten gikk livlig rundt bordene. 
 

Underholdningen ble et hyggelig avbrudd i praten, der 
alle var med i den tradisjonelle Rotary-sangen, president 
Ove sang en artig vise fra guttedagene i Bergen, og 
klubbmedlem Bjørn Arvesen fremførte en vakker Prøy-
sen-vise som bare han kan! 
 

Presidentskiftet: Ove Huus takket for et godt Rotary år til 
tross for en spesiell korona vår. Ståle Hatteland overtok 
kjedet, og det ble utvekslet gjensidig takk og gode ord til 
applaus fra medlemmene. 
 

Den nye presidenten sa litt om sine ambisjoner for 
2020/2021. Han vil bl.a. stimulere de som ikke kommer 
så ofte på møtene og øke den sosiale faktoren i møte-
ne. Vi bør ha mer tid til samtale medlemmene i mellom. I 
så måte var denne kvelden en god opptakt til høstens 
møter. Det første er onsdag den 26. august. Da vil presi-
denten fortelle mer om seg selv og sine planer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildetekster: 
President Ove Huus underholder med sang fra Bergen 
Bjørn Arvesen synger Prøysen 
Presidentskifte er foretatt og Ståle Hatteland og Ove Huus takker 

hverandre med ”koronahilsen” 
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Så skulle igjen klokken ringe for å markere  
starten på et nytt rotaryår i klubben vår.  

 
Et nytt år med ny giv, ny innsats, og ikke minst – med ny president. Det er jo  
tydeligvis populært for tiden å bytte leder/trener, men i vår organisasjon er et  

slikt bytte ikke en nødvendighet – men en klassisk tradisjon. 
 
Og vår nye forgrunnsfigur – Terje Stevnebø – ledet møtet med sikker hånd – fra begyn-
nelse til slutt. Lykke til – Terje! 
 
Nytt av året var å starte møtet med en sang, og i regi av Marikovens svar på Pavarotti - 
EINAR Bratli, ble «Fagert er landet» framført uten plett og lyte. 
Og nettopp det fagre landet kunne vært et felles refreng og motto for det som senere kom 
frem da flere av klubbens medlemmer ga til felles beste minner fra ferien som snart er his-

torie. Det var norgesferie over hele linjen, og det som gikk 
igjen var en unison lovprising av det landet vi er så heldig å 
bo i.                                                                                                                        
Ikke minst gjorde det inntrykk da Liv fortalte om besøk i sitt 
hjemstedsfylke og om det lille klippefremspringet med et 
unevnelig navn som nå er blitt reparert og limt sammen etter 
at sambygdinger hadde brutt det ned i forargelsens tegn. Nå 
er det blitt en turistattraksjon på linje med en rekke andre pla-
tåer og fremspring som landet vårt etter hvert er blitt så rik på. 
Heia Norge! 
 
 

Men før vi kom så langt, hadde presidenten gjort rede for  
rikets tilstand, og i den forbindelse kan nevnes følgende:                                                                   

- -  Det vil bli avholdt faste månedlige styremøter.                                                                          
 - - Koronasituasjonen gjør at kommende distriktskonferanse ikke er endelig avklart.                       
- - Likeledes er yrkesmessen litt usikker.  
     Ombygging av Askøy Videregående skole har i tillegg ført til at Askøyhallen er bestilt.                                    
 
 

Høstens møteprogram er ennå ikke helt klarert, men klubbens indre anliggender vil bli 
prioritert. Dette vil bli fokusert på i neste møte som står i komiteenes tegn. Iden forbindel-
se – et lite personlig ønske. Måtte programkomiteen også finne plass til friske pust og inn-
slag utenfor rotarys rekker. Det er det tradisjon for i klubben vår. 
 
 

På et spise- og pratemøte har vinlotteriet markert et festlig punktum. Så også denne gang. 
Og i den forbindelse ber jeg om lov til å bære frem noen dyptfølte takksigelser.                                                
 
En takk til Einar som tradisjonen tro og som med sikker hånd ledet det klassiske åresal-
get. En takk til Magne som lånte meg penger slik at jeg også fikk være med. En takk til 
Bente som i siste liten gjorde meg oppmerksom på at en av mine årer var ugyldig. Jeg fikk 
byttet, og det var på den jeg vant på! Og sist, men ikke minst, en takk til min kjære hustru 
som til de grader tok vel imot meg da jeg ankom hjemmet med min dyrebare last.                                               
 
For sikkerhets skyld – Arvid vant den andre flasken. 
 
 

Og dermed skulle det meste være sagt og skrevet når det gjelder mine mange – om ikke 
lange bidrag i referentkorpset. Som nyutnevnt seniormedlem tillater jeg meg å trappe litt 
ned. 
 

Med beste hilsen – Terje d.e. (referent - bildet) 
Askøy Rotary Klubb 
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Bryne Rotary har et godt innarbeidet system for rekruttering av verv i styret. Det sørger 
for at en får solid erfaring før presidentperioden og - ikke minst at en kun har posisjonene 
en gang. Det er så god tilgang på medlemmer at ingen blir gjenvalgt! 
 

Ørjan (24 år) har startet som styremedlem dette rotaryåret. Styremedlem velges av sekre-
tær foregående år og valget godkjennes av styret og årsmøtet. Neste år er han sekretær, 
deretter innkommende president. Fjerde året er Ørjan president. Hans sekretær er da det 
styremedlem som han har valgt. Siste året representerer han kontinuitet i styret som past 
president.  
 

Kasserer er et fast verv. Jarl Scheie overtok for noen år tilbake. Før det var Johannes 
Vold kasserer og fast medlem av styret i nærmere 25 år. 

 
Personene på bilde fra venstre til høyre 
 

Rein Harald Salte,   past president    50 år 
Jarl Scheie,    kasserer     58 
Bryn Aril Kalberg,   president     66 
Aasa Dirdal,    innkommende president   43 
Heidi Haaland,   sekretær     39 
Ørjan Undheim,   styremedlem     24 
 
Hilsen Else Johanne Bryne 

 

Er dette landets yngste styre??? 

Vi hører gjerne fra andre klubber i distriktet 
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Rotary international 

 Jennifer Jones nominert til  
første kvinnelige RI president 

 
Jennifer E. Jones, er medlem av  Windsor-

Roseland Rotary Club i Ontario, Canada og er 
blitt nominert til Rotary Internationals president 
for 2022-23, et banebrytende valg som vil gjøre 

henne til den første kvinnen som har  
denne funksjonen i  

organisasjonens 115-års historie. 
 
Jones blir offisielt nominert til president 1. oktober 
hvis ingen andre kandidater utfordrer henne. 
 
Jones sier hun ser på Rotarys handlingsplan som en 
katalysator for å øke Rotarys slagkraft. 
 
"Når vi reflekterer over de nye strategiske priorite-
ringene våre, kunne vi aldri ha sett for oss at vår ev-
ne til å tilpasse oss skulle bli vår ledestjerne i løpet 

av det som uten tvil er den mest dyptgripende tiden i nyere historie," sa Jones i sin vi-
sjonsuttalelse. “Sølvforinger stiger ut av de mest utfordrende omstendighetene. Ved å 
bruke metriske mål vil jeg utnytte dette historiske landskapet for å innovere, utdanne og 
kommunisere muligheter som gjenspeiler dagens virkelighet." 
 
Som den første kvinnen som ble nominert til president, forstår Jones hvor viktig det er å 
følge Rotarys mangfold, egenkapital og inkludering. "Jeg tror at mangfold, egenkapital og 
inkludering ... begynner på toppen og for at vi skal realisere vekst i kvinnelig medlemskap 
og medlemmer under førti år - må disse demografiene se sin egen refleksjon i ledelse," 
sa Jones. "Jeg vil kjempe for tosifret vekst i begge kategorier men jeg vil aldri miste hele 
familien av syne." 
 
Jones er grunnlegger og president for Media Street Productions Inc., et prisbelønt medie-
selskap i Windsor. Hun var styreleder for styret ved University of Windsor og leder av 
Windsor-Essex Regional Chamber of Commerce. Hun har blitt belønnet for sin tjeneste 
med YMCA Peace Medallion, Queen's Diamond Jubilee Medal, og Wayne State Universi-
tys Peacemaker of the Year Award, den første for en kanadier. Jones har en doktorgrad i 
rettsvitenskap (LL.D.). 
 
Jones har  tillitsverv for Rotary Foundation, og har vært Rotary-medlem siden 1997 og 
har tjent Rotary som RI-visepresident, direktør, opplæringsleder, komitéleder, moderator 
og distriktsguvernør. Hun spilte en hovedrolle i Rotarys rebranding-innsats ved å fungere 
som leder for «Styrking av Rotary's - Advisory Group». Hun er medformann i End Polio 
Now Countdown to History Campaign Committee, som har som mål å samle inn 150 mil-
lioner dollar til polioutryddelse. 
 
Jones ledet nylig det vellykkede RotaryResponds-teletonet, som samlet inn kritiske midler 
til COVID-19 støtte og ble sett av mer enn 65.000 mennesker. Jones har også mottatt 
Rotary International's Service Above Self Award og The Rotary Foundation Citation for 
Meritorious Service. Hun og mannen, Nick Krayacich, er medlemmer av The Rotary 
Foundation's Arch Klumph Society, Paul Harris Society og Bequest Society. 
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RI:  Afrika poliofri 

 

Rotary og dets GPEI-partnere feirer nå en monumental prestasjon, som viser 
at global utryddelse av vill polio er mulig med fortsatt engasjement og uthol-
denhet fra Rotarianere. 
Verdens helseorganisasjon (WHO) kunngjorde 25. august at utbredelsen av 
vilt poliovirus offisielt er stoppet i alle 47 land i den afrikanske regionen.  
Dette er et historisk og viktig skritt mot global utryddelse av polio, som er 
Rotarys høyeste prioritet. 
 

Etter flere tiår med hardt arbeid har vi vunnet i regionen.  Rotary og dets partnere i Global 
Polio Eradication Initiative (GPEI) - WHO, US Centers for Disease Control and Preven-
tion, UNICEF, Bill & Melinda Gates Foundation, og Gavi, vaksinealliansen - formidler  
milepælen som en prestasjon innen folkehelsen. De fremlegger det som bevis på at med 
sterk forpliktelse, koordinering og utholdenhet kan vi klare å kvitte verden med polio. 
 

Sertifiseringen av at den afrikanske regionen er fri for vill poliovirus kommer etter at den 
uavhengige Africa Regional Certification Commission (ARCC) gjennomførte grundige veri-
fiseringer som ikke bekreftet nye tilfeller, og analyserte dokumentasjon av polioovervå-
king, immunisering og laboratoriekapasitet fra Kamerun, Den sentralafrikanske republikk, 
Nigeria og Sør-Sudan. Kommisjonen hadde allerede godtatt dokumentasjonen til de andre 
43 landene i regionen. 
 

De siste tilfellene av polio forårsaket av villviruset i den afrikanske regionen ble registrert i 
Nigerias nordlige delstat Borno i august 2016, etter to år uten tilfeller. Konflikter, sammen 
med utfordringer med å nå mobile befolkningsgrupper, hadde hemmet arbeidet med å 
vaksinere barn der. 

 

Nå som den afri-
kanske regionen er 
fri for vill poliovirus, 
er fem av WHOs 
seks regioner, som 
representerer mer 
enn 90 prosent av 
verdens befolkning, 
nå fri for sykdom-
men. Polio forårsa-
ket av villviruset er 
fortsatt endemisk i 
Afghanistan og  
Pakistan, i WHOs 
østlige Middelhavs-
region. 
 

Den afrikanske regionens poliofri-sertifisering ble feiret under en livestream-begivenhet. 
Foredragsholderne inkluderte Nigerias president Muhammadu Buhari, Bill Gates, Rotary 
Internationals President Holger Knaack, Nigerias PolioPlus-leder Dr. Tunji Funsho, og  
representanter for andre GPEI-partnere. Feiringen ble etterfulgt av en pressekonferanse. 
 

I programmet snakket Knaack om folk som trenger gode nyheter under den pågående 
COVID-19-pandemien. "Utfordringene fremover er formidable," sa Knaack. ”Derfor må vi 
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anerkjenne denne store prestasjonen og rose alle menneskene som har spilt viktige roller 
for å nå denne milepælen. Det har krevd en enorm innsats gjennom mange år.” 
 

En prestasjon i flere tiår 
Å ikke finne noe vill poliovirus i Afrika står i sterk kontrast til situasjonen i 1996, da 75 000 
barn ble lammet av sykdommen der. På et møte i Organisasjonen for afrikansk enhet i 
Kamerun det året, forpliktet afrikanske statsledere seg til å utrydde sykdommen fra konti-
nentet. 
   

For å styrke innsatsen, også i 1996, startet Rotary, dets GPEI-partnere og den sørafri-
kanske presidenten Nelson Mandela kampanjen Kick Polio Out of Africa. Ved å bruke 
fotballkamper og kjendisuttalelser, økte kampanjen bevisstheten om polio og hjalp mer 
enn 30 afrikanske land til å avholde sine første nasjonale immuniseringsdager. Mandelas 
oppfordring til handling bidro til å mobilisere ledere over hele kontinentet for å øke deres 
innsatsen for å nå hvert barn med poliovaksine. 
 

Siden 1996 har utallige Rotary-
medlemmer fra hele Afrika og 
over hele verden samlet inn 
midler, vaksinert barn og pro-
motert vaksinasjoner, slik at 
GPEI kan svare på- og stoppe  
polioutbrudd. Mer enn 9 milliar-
der doser av oral polio-vaksine 
er gitt i hele regionen, og forhindrer anslagsvis 1,8 millioner tilfeller av lammelse. Hvert år 
hjelper omtrent 2 millioner frivillige med å vaksinere 220 millioner barn mot polio flere 
ganger i den afrikanske regionen. 
 

Rotary-medlemmer har bidratt med nesten 890 millioner dollar til polioutryddelsesarbeid i 
den afrikanske regionen. Midlene har gjort det mulig for Rotary å utstede PolioPlus-
tilskudd til å finansiere polioovervåking, transport, bevissthetskampanjer og Nasjonale im-
muniseringsdager. 
 

Dr. Tunji Funsho, leder av Rotarys Nigeria PolioPlus-komité, bemerket rotarianernes 
enorme bidrag til polioutryddelsesarbeidet i Afrika: «Fra å skaffe penger og immunisere 
barn til å gi 'poliopluss', som såpe og helsedrakt, har Rotary-medlemmer vist motstands-
dyktighet og standhaftig dedikasjon til vår topprioritet - å avslutte polio.” 
 

Rotary-medlemmer har bidratt til å bygge omfattende polioinfrastruktur som har blitt brukt 
til å svare på COVID-19 og i 2014 Ebolakrisen, samt for å beskytte samfunn mot gul feber 
og fugleinfluensa. 

 
                                                                                                    Utfordringer  

fremdeles 
GPEIs utfordring nå er å 
utrydde vill poliovirus i de 
to landene der sykdom-
men aldri har blitt stoppet: 
Afghanistan og Pakistan.  

 

I tillegg må rutinemessig 
vaksinering i Afrika styr-
kes for å hindre at vill po-
liovirus kommer tilbake og 
for å beskytte barn mot 
sirkulasjon. 
 
 
 

 

Fakta 
Polio, or poliomyelitis, is a paralyzing and potentially deadly 
infectious disease that most commonly affects children un-
der the age of 5. The virus spreads from person to person, 
typically through contaminated water. It can then attack the 
nervous system.  
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Jakten på guvernør for 2022-23  
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ROTARY SØKER LEDER FOR TV-AKSJONEN 2022(23) 
 
 
 

 
Norsk Rotaryforum (Norfo) har vedtatt at Rotary 
i Norge skal søke om å få TV-aksjonen til "En 
poliofri verden". Med forbehold om at vedtaket 
støttes av distriktenes årsmøter i 2020, søker 
Rotary om TV-aksjonen for høsten 2022. Norfo 
ønsker også å søke 2023 dersom vi ikke får 
tildelt aksjonen for 2022. Vi søker derfor etter 
en dyktig prosjektleder. 
 
Et slikt prosjekt løper i realiteten over nesten 
fire år - fra søknadsarbeidet begynner, til aksjo-
nen er gjennomført og alle innsendte midler er 
distribuert og brukt til formålet. 

 
Bakgrunnen for dette, de prosesser det omfatter, 
og de ressurser som fins allerede, er godt beskre-

vet i "Orientering til de norske distriktene angående arbeid med søknad til NRK om å få TV-
aksjonen i 2022 til Rotary og End Polio Now".   
 
Til å lede dette arbeidet søker vi etter en dyktig Prosjektleder. 
 
PROSJEKTLEDEREN 
Prosjektlederen skal rapportere til Norfos styre gjennom en styringsgruppe som består av Norfors 
arbeidsutvang (AU). En TV-aksjon i Rotarys regi blir heretter kalt "RNTV". 
Prosjektlederstillingen vil være lønnet. 
Følgende forhold vil gjelde: 
 
 
Tiltredelse 1. januar 2021 
Type ansettelse: Engasjement med varighet 1-4 år, avhengig av om, eller når, vi blir tildelt TV-
aksjonen. 
Stillingsbrøk: Skalerbar frem til en tildeling av TV-aksjonen foreligger foreligger (juli 2022 eller juli 
2023). Stillingen økes deretter i forhold til størrelsen på oppgavene i samråd med styringsgruppen. 
Vi regner med at det kan bli full stilling etter tildeling. 
Arbeidssted: Oslo, men en del reising må påregnes.    
 
Krav til søker 
Høyere relevant utdanning 
Flere års ledererfaring gjerne med personalansvar og prosjektledelse 
Utpregete samarbeidsevner og -vilje 
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
Erfaring med å håndtere media, politikere, bedriftsledere, m.v. 
God kunnskap om orgnisasjonen Rotary og dens verdier og idealer 
 
 
Søknadsfrist 21. september 2020 
 

Ta kontakt med sekretær Johan Østby for mer informasjon dersom du selv er interessert 
eller vet om gode kandidater. Telefon: 90502303 Epost: j-oestby@online.no 
 

 

 


