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Kjære rotarianarar i Distrikt 2250 
 
Det er 10 år sidan me her på Vestlandet 
har opplevd ein så langvarig kuldeperiode 
som i 2021. Fjordane har blitt is-
lagde mange stader og snøen har lagt ei 
kvit kåpe over landskapet, til glede  
både for unge og eldre. 

 
Korona-situasjonen har oppteke oss og uroa oss både i bygd 
og by og mange av oss ventar på å få vaksine snart. 
 
Korona-situasjonen har også medført at klubbane har måtta 
leggja om på planane for møte og andre aktivitetar. Mange 
klubbar har måtta avlyse  eller utsetja planlagde aktivitetar. 
 
Distriktet har brukt mykje tid og krefter på å skaffa fram tekno-
logisk utstyr for kunna gjennomføra digitale møte. Både PETS 
i mars og truleg også distriktskonferansen i april vil måtte 
gjennomførast digitalt. Det same vil gjelda distriktsmøte, vår-
møte og klubbesøk. 
 
Distriktet har også lagt ned mykje arbeid for å få på plass nye 
AG-ar for kommande Rotary-år 2021-2022. 
Ny AG 2 blir Geir Owe frå Stavanger International RK. 
Ny AG 4 blir Kristin Akselberg frå Arna RK. 
  
PDG Tore Rykkel, Os RK, har teke over som leiar av  
Medlemsutviklingskomitéen. 
 

Wibecke Natås, Bryne RK, nominert som DGN(D). Ho vert 
såleis DG i Rotary-året 2023-2024. 
 
Dette er gode rotarianarar som vil gjera distriktet sterkare og 

 

Månadsbrev frå distriktsguvernør Jostein Osnes 
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bli til hjelp og støtte for klubbane i åra som kjem. 
 
For første gong har distriktsstyret vedteke økonomisk støtte til 
klubbar frå Ungdoms- og tiltaksfondet. Det kom inn fire søk-
nader. To søknader fekk økonomisk støtte. Den eine søkna-
den kom frå Stavanger International RK til arbeidet for å vida-
reføra og styrkja arbeidet ved Stiftelsen Engøyholmen Kyst-
kultursenter ved å tilby livsmestringstrening og personleg rett-
leiing saman med arbeidsavklaring og trening.  
 
Den andre søknaden kom frå Førde RK, og føremålet er å 
støtta frakt av brukt sjukehusutstyr frå Førde sjukehus til sju-
kehus i Filipinene. Verdien av sjukehusutstyret som Førde 
sjukehus ikkje lenger skal bruka, er over ein milion kroner. 
Frakta utgjør totalt omlang kr. 50.000. Desse tiltaka understre-
kar Rotarys arbeid både for å støtta tiltak i lokalt og interna-
sjonalt. 
 
Fred er eit sentralt tema i Rotary i februar. Å arbeida for fred 
og internasjonal forståing har vore ei viktig oppgåve for rota-
rianarar over heile verda. 
 
RI-presidenten vår, Holger Knaack, skriv i sitt månadsbrev for 
februar: 
"Ein av vår største styrke er korleis me på tvers av våre lokal-
samfunn og på tvers av nasjonal, etnisk, religiøs og politisk 
splittelse når fram for å hjelpa andre og samla menneske med 
ulik bakgrunn." 
 
Fredsarbeidet er ikkje minst viktig i den tida me lever i nå. 
 
Jostein Osnes 
DG 2020-2021 
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  Holger Knaack 
President 2020-21 
 
Februar 2021 
 
I Rotary er 23. februar vår fødselsdag, og februar 
er også den måneden hvor vi fokuserer på å 
fremme fred. Det er en grunn til dette: Å bidra til 
fred og internasjonal forståelse har vært høyt 
prioritert for oss, helt  siden våre første dager. 
 

Vi blir ofte spurt: "Hvordan kan vi involvere oss i fred nå?" Det er 
mange veier til fred i Rotary. Våre ungdomsprogrammer peker oss i 
retning av Positive Peace, i likhet med arbeidet med nasjonale komi-
teer og Rotary Action Group for Peace. 
 
En annen vei er Rotarian Peace Projects Incubator (RPPI), et inspire-
rende samarbeid mellom rotarianere, Rotaractors og Rotary Peace 
Fellows og alumnier. Ledet av rotarianere i Sveits og Liechtenstein, 
har RPPI utarbeidet 48 globale prosjekter som enhver klubb kan støt-
te, enten direkte eller gjennom Rotary Foundations globale tilskudd.  

 

Nino Lotishvili og Matthew Johnsen, alumnier fra Rotary Peace Center 
ved Chulalongkorn University i Bangkok, Thailand, er to av de mange 
frivillige: 
 
«Under min Rotary-fredsreise har jeg lært hvordan personlig mot-
standskraft hjelper med å bygge indre fred og skape bærekraftig ytre 
fred. Dette var inspirasjonen bak Women Peace Ambassadors for 
South Kaukasus-prosjektet, som er basert på feltforskningen min i 
Georgia. RPPI-teamet av rotarianere og fredsfeller anerkjente det utro-
lige potensialet til kvinner fra familier med blandet etnisitet som bor i 
grenseland for å være forbilder for fred i og utenfor samfunnene sine. 
Gjennom workshops som handler om å bygge indre og ytre fred og 
som trekker ut kraften i historiefortelling, vil 40 deltakere dele historie-
ne sine og nå rundt 400 storfamilie- og lokalsamfunn. Disse inspireren-
de, men marginaliserte kvinnene vil gjenvinne sin indre styrke som 
fredsbyggere på grasrotnivå. På denne måten vil vi ta skritt mot et bæ-
rekraftig, fredelig samfunn som vi trenger så mye, ikke bare i vår re-
gion, men over hele verden.» 
 - Nino Lotishvili 
 
«Jeg var begeistret over å skulle bli med i fredsinkubatorprosjektet og 
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 derved å styrke båndene mine videre med Rotarys fredssamfunn, ved 
å jobbe med tidligere og nåværende fredsmenn for å utvikle disse for-
slagene. Teamet mitt skrev fem forslag - tre for Bangladesh, ett for Irak 
og ett for Polen - som fokuserer på kunst og på utdanning for å gene-
rere dialog på tvers av religiøse skillelinjer og avverge radikalisering 
av unge mennesker. Jeg ble inspirert av hvordan vi, til tross for pande-
mien, kom sammen via teknologi med en visjon om å utvikle, teste og 
styrke ideer og å produsere brukbare løsninger som klubber over hele 
verden kan støtte for å fremme fred. Jeg er spent på å samarbeide 
med Rotarys fredsfellesskap for å transformere disse visjonene til vir-
kelighet.» 
 - Matthew Johnsen 
 
Her er ytterligere bevis på at vi i Rotary foretrekker handling framfor 
ord. Dette er Rotary på sitt beste. Jeg oppfordrer deg til å besøke 
rppi.ch for å utforske prosjektene og støtte dem. 
 
Vi har eksistert i 116 år på grunn av vår sterke etikk, vår lidenskap for 
service fremfor «meg selv» og vår unike tilnærming til problemløsning. 
En av våre største styrker er hvordan vi når ut over samfunnene våre 
og på tvers av nasjonale, etniske, religiøse og politiske splittelser for å 
forene mennesker med alle bakgrunner og for å hjelpe andre. La oss 
feire historien vår og de mange måtene Rotary åpner for muligheter 
for å fremme verdensforståelse, velvilje og fred, - vårt ultimate opp-
drag. 
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RI President-elect kunngjør 2021-22 presidenttema 
av Ryan Hyland 

  

Innkommende Rotary International Presi-
dent Shekhar Mehta oppfordret medlemmene 
til å bli mer involvert i serviceprosjekter, og 
sa at omsorg for å tjene andre er den beste 
måten å leve på fordi det endrer ikke bare 
andre menneskers liv, men også våre egne. 
 
Mehta som er medlem av Rotary Club of Calcut-
ta-Mahanagar, Vest-Bengal, India, presenterte 
presidenttemaet 2021-22, Serve to Change  
Lives, til innkommende distriktsguvernører  un-
der den digitale opplæringen nylig. 
 
Mehta snakket om hvordan det å delta i tjeneste-
prosjekter gjennom Rotary forandret ham som 
person og fikk ham til å ha empati mer med  
andres behov. Kort tid etter at han begynte i 
klubben, hjalp han til med å gjennomføre pro-
sjekter på landsbygda i India. 

 
Noen av de dårlige forholdene han så i disse samfunnene styrket hans 
følte forpliktelse til tjeneste. "Jeg forsto virkelig mine brødres situa-
sjon," sa han. 
Mehta deltok i tiltak som brakte kunstige lemmer til barn, rent vann og 
sanitære forhold til hjem, og bedre helsetjenester til lokalsamfunn. 
 
"Rotary tente gnisten i meg for å se utover meg selv og omfavne men-
neskeheten," sa han. "Tjeneste ble en livsstil for meg, og jeg, som 
mange andre, aksepterte den veiledende filosofien om at "Tjeneste er 
leien jeg betaler for plassen jeg opptar på denne jorden, og jeg ønsker 
å være en god leietaker av denne jorden." 
 
Mehta oppfordret distriktsguvernørene til å lede ved eksempelets makt 
i løpet av sin periode, og inspirere Rotary- og Rotaract-medlemmer til 
å delta i prosjekter som har målbare og bærekraftige konsekvenser. 
Han ber hver klubb om å gjennomføre en Rotary dag med tjeneste. 
 
"På slutten av din periode som distriktsguvernør, bør du føle at på 
grunn av ditt lederskap, på grunn av din inspirasjon til Rotarians og 
Rotaractors, har verden endret seg til det bedre på grunn av tjenester 
gjort av dem i løpet av året," sa han. 

 

 

 

Les mer av talen side 20 - 22 
Se og side  19 om tema/logo 
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SHEKHAR MEHTA – EN KORT BIOGRAFI 
 
Shekhar Mehta er den 4. inderen på 115 år som er nominert som president for 
Rotary International.  Denne gang  for året 2021-22. 
Shekhar Mehta ble født i 1959 i Kolkata India. Han er en ivrig akademiker, han 
ble uteksaminert fra St. Xavier's College og har den unike kombinasjonen av 
Masters in Commerce, kvalifisert revisor, Cost Accountant og Company  
Secretary. 

Han leder Skyline Group– et firma 
som er engasjert i eiendomsutvik-
ling i for-skjellige deler av India, 
inkludert den største gruppeboli-
gen i staten Rajasthan. Han er 
medlem av mange profesjonelle, 
kulturelle og veldedige organisa-
sjoner. Han har tjent som tillits-
mann for Shelter Box (UK) og er 
for tiden en tillitsmann for Opera-
tion Eyesight India, en Canada-
basert organisasjon. 
 
Shekhar Mehta begynte i Rotary i 
1985. Han er medlem av Rotary 

Calcutta Mahanagar. Han fungerte som distriktsguvernør i 1999-2000 og ble løf-
tet til styret i Rotary International for perioden 2011-2013. Shekhar har vært sty-
releder i Felles partnerskapskomite for Rotary International, Strategisk planleg-
gingskomité for Rotary International, Rotary India Literacy Mission, Rotary Foun-
dation India.  
Rotary India Centennial Celebrations og Rotary India Humanity Foundation. 
 
Mehta fungerte som direktør i styret for Rotary International fra 2011 til 2013. 
Mens han fungerte som Rotary International Director, hjalp han Rotary å etablere 
seg  legge i to nye land i – Bhutan og Maldivene. Helt dedikert til service, har 
Shekhar Mehta ledet mange store serviceinitiativer i India og Sør-Asia. Noen  
viktige tiltak er: 
 

- Konstruerte 500 hjem for overlevende fra tsunamien på Andamanene og Nico-
barene. 
- Startet Shelter Kit-programmet i India, som har tjent rundt 20 katastrofer som 
distribuerer mer enn 15.000 Shelter Kits som hjelper rundt 75.000 katastrofeofre. 
- Han begynte å redde små hjerter - et pediatrisk hjerteoperasjonsprogram - gjen-
nom dette har han fått utført mer enn 2500 hjerteoperasjoner for barn fra hele In-
dia, Pakistan, Bangladesh, Nepal og afrikanske land. Han la også til rette for at 
programmet nå ble et nasjonalt program. 
 

- Konseptualisering landsdekkende LÆR - et leseferdighetsprogram i India som 
har nådd ut til mer enn 50 000 skoler og 15 millioner barn. TEACH er et helhetlig 
program om leseferdigheter. Rotary jobber med TEACH-programmet med sen-
tralregjeringen og mange statlige regjeringer. Programmet er replikert i Nepal og 
Pakistan. 
- Han har bidratt til å ta E-læringsprogrammet til millioner av barn gjennom TV-
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kanalene til Indias regjering. Han er arkitekten for Rotary Total Literacy Program 
of India. 
 
- Han har vært sentral i arbeidet med å opprette mer enn 15 øyesykehus over 
hele India, som gjennomfører nesten 50 000 øyeoperasjoner hvert år. 
 
- Han og startet et stipendprogram kalt UDAAN for marginaliserte barn. I løpet av 
de siste 10 årene har 1000 klubber gitt bidrag. 
Som svar på statsminister Narendra Modis nasjonale oppfordring har han bidratt 
til å sette opp 6000 toaletter  for 30 000 mennesker på landsbygden. 

 
Shekhar Mehta står i spissen for prosjekter i hele India i samar-
beid med regjeringen i India, innen vann, sanitet, leseferdighe-
ter, helsevesen, miljø og katastrofehåndtering. Resultatet av 
disse programmene han bekjenner seg til vil være "Rotary's 
Roll in Nation Building in India". 
Indias statsminister og forskjellige statsråder har applaudert 
disse mega-initiativene til Rotary i India. 
 
Shekhar Mehta er en motiverende foredragsholder. Han har 

snakket på hundrevis av arrangementer nasjonalt og internasjonalt. Hans motiva-
sjonsevner er store, noe som har bidratt til å skaffe millioner av dollar til The Rota-
ry Foundation.  
 
Shekhar Mehta er mottaker av de høyeste utmerkelsene fra Rotary International & 
The Rotary Foundation; 
“Service Above Self Award” 
“Meritorious Service Award” 
“The Distinguished Service Award”. 
 
Han vil tjene som verdensleder på 1,2 millioner rotarianere i 200 land og geogra-
fiske områder i 2021-2022. 
 
Shekhar Mehta er gift med Rashi Mehta. Hun er sosionom og også scenekunstner 
som har opptrådt i sosialt relevante skuespill over hele India. De har en sønn 
Chiraag som er gift med Geeta, datteren Geeta og barnebarnet Veer. 

 
Hans veiledende mantra i livet er: "Service er leien vi betaler for 
plassen vi okkuperer på denne jorden". 
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Alle Områdeveiledere IT & Media (ITM) er nå på plass! 
 
Som vi har orientert om tidligere så har distriktledelsen arbeidet med å få på plass ressurs-
personer som kan hjelpe klubber med digitale problemstillinger med tilgang til Medlems-
nett, My Rotary – og ikke minst forklare hvorfor man bør ha tilgang og hva man kan finne 
der. Man kan få hjelp til bruk av klubbens webside – og råd og vink om bruk av Facebook 
og andre sosiale media. Mange klubber har nå digitale møter mens andre har vært avven-
tende. Her kan man også få gode råd og tips om det. Alle klubber bør ha en IT-ansvarlig 
person, kalt CICO, og våre ITM’er vil være en spesiell ressurs overfor dem. 
Nå har alle AG-områdene fått sin ITM og disse er: 
 

 

 
ITM’ene vil rapportere faglig til distriktets IT-ansvarlig, nemlig DICO, men vil samarbeide 
med sine respektive assisterende guvernører om aktiviteter og klubb-besøk. Vi synes det 
er kjempeflott at de har påtatt seg denne oppgaven og vi ønsker dem lykke til! 
PS: Så må det legges til at som kjent så er Frank Strand fra Åsane RK utnevnt til vår nye 
DICO fra 1 juli. Det betyr at vi må finne hans erstatter som ITM4. Vi tar gjerne imot tips 
om personer som kunne tenke seg den utfordringen og som har spesielle interesser og 
kunnskaper om den digitale verden. Gi gjerne beskjed til Frank om det. 

AG område Rolletittel Fornavn Etternavn Klubb E-post

1 ITM1 Ørjan Undheim Bryne oerjan909@gmail.com

2 ITM2 Susheel Hadigal SIRC susheelhadigal@gmail.com 

3 ITM3 Martijn Bellemakers Suldal martijn@bellemakers.nl

4 ITM4 Frank Strand Åsane mail@frankstrand.com

5 ITM5 Elisabeth Netland Bergen elisabeth.netland@gmail.com

6 ITM6 Terje Øen Førde terje.olav.oen@helse-forde.no

                     DISTRIKT 2250     

 

 

DIGITALT   PETS 13 og 14 mars 

 
Et brev har gått ut til alle presidenter og innkommende pre-
sidenter om at PETS i år blir digitalt. Vi minner om at vi har 
bedt om påmelding innen 20 februar til innkommende dis-
triktssekretær Anne Margrethe Bendiksen på 
post@annetur.no  
 
 

Som kjent er PETS obligatorisk for innkommende presiden-
ter men det er vanlig at også innkommende sekretærer  
deltar.  
Nytt av året er at PETS vil inneholde en interessant bolk for både sekretærer og 
kasserere. Her vil det bl.a. bli orientert om et nytt regnskapsprogram som  
distriktet vil ta i bruk fra neste år. Det blir i den forbindelse gitt en presentasjon fra 
Visma eAccounting som også har et tilbud til klubbene. 
 

Påmeldingsavgift er kr 1000 for innkommende president, men da betaler ikke 
klubben for ytterligere deltagere. Dette er derfor en glimrende anledning for styre-
medlemmer, komiteledere, eller andre medlemmer, til å få et godt påfyll med  
Rotary-stoff. Men klubbene må melde på alle andre deltagere for hver og en vil 
da få tilsendt en link til PETS. 

Vi håper at så mange som mulig vil benytte seg av denne anledningen. 

 

mailto:post@annetur.no
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Ungdomsutveksling 

  

 

Vi planlegger for fullt med ungdomsutveksling fra og med august 2021, vel vitende om at vi kanskje 
i løpet av våren må kansellere alt sammen. Dette blir kampen mot klokka, og så blir det status på 
vaksineringen som avgjør om vi lykkes eller ei, sier leder for ungdomsutvekslingen, Rolf Thingvold 
etter møtet som ble avholdt om Rotary Ungdomsutveksling den 22.-24. januar i år. Ambisjonene 
våre er det ingenting i veien med, og det kommer bedre tider etter dette. For skoleåret 2024/25 
planlegges det å ta inn 50 studenter. Dette omfatter både ettårig utveksling og sommercamps.  
 

Det planlegges webinarer ut mot distriktene med proaktive framstøt mot Rotaryklubbene både vår 
og høst 2021. 
 

Utenom Rolf Thingvold, var det innlegg ved korrespondenter og kontaktpersoner for de ulike ut-
vekslingsprogrammene; Anja Michaelis, Ove Midtskogen, Vivianne Jodalen og Gul Capar Mogen-
sen. Leder for den ettårige ungdomsutvekslingen i Danmark Poul Risager var invitert for å snakke 
om hva som er suksessoppskriften til Danmark. 
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FREDSSTUDIER - HAR VI KANDIDATER? 
 
Det er mange måter å jobbe for fred! 
 

Målet for Rotaryfondet er å støtte Rotary sine mål om verdensforståelse og 
fred.  

 

Alle prosjekter som støttes av Rotaryfondet har dette som bakteppe.  I til-
legg deler Rotary hvert år ut stipender til fredsstudier ved 8 universiteter 
rundt om i verden.  På 6 av universitetene tilbys en toårig masterutdanning, 
og på 2 av universitetene tilbys et ettårig Certificate Program.  Rotarys sti-
pend dekker alle utgifter til studiene, og kriteriene for å søke er spesielle.  
Søkerne må ha tilstrekkelig akademisk bakgrunn, og de må ha 3-6 års erfa-
ring fra utviklings- og fredsarbeid. Det er ingen aldersgrenser. 

 

D 2250                                   
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Informasjon om ordningen og årets frister er sendt til alle klubber i landet.  La oss se nær-
mere på dette før vi legger det i «ikke-aktuelt-for-vår-klubb» boksen? 
 

Søkere kan ikke være medlem av Rotary eller i familie med medlemmer, men de må søke 
gjennom en Rotary klubb og/eller distrikt.  Det er derfor viktig at alle klubber arbeider aktivt 
for å finne og fremme kandidater.  Det kan for eksempel være personer de har kontakt 
med gjennom nasjonale eller internasjonale prosjekt? 
 
Klubber kan nå sende forslag på kandidater til TRF komiteen i distriktet, og fristen er 15. 
mai 2021 for studier som starter i 2022.  TRF komiteen vil vurdere søknadene og eventu-
elt bistå i utformingen.  Godkjente søknader blir så videresendt til Rotarys fredssenter in-
nen 1. juli.  Det er ingen begrensing på hvor mange søknader et distrikt kan fremme.  Søk-
nadene vil bli vurdert av Rorarys fredssenter sentralt, videre av gjeldende universitet. Det 
er altså ingen garanti for at en søknad godkjent gjennom Rotary fører til opptak.  Men det 
er ingen grunn til ikke å prøve!  Dette er en fantastisk mulighet. Hvert år får 130 personer i 
hele verden ekstra utdanning i langsiktig fredsarbeid og de danner et unikt nettverk for 
fred. 

 
Det er nå flere år siden distrikt 2250 hadde en kandidat på et fredsstudium, så kanskje det 
er på tide?  Finn mer informasjon om Rotary Peace Fellowship gjennom Rotary.org – eller 
ta kontakt med distriktets TRF komite ved RPFC (Rotary Peace Fellowship Chair)  Eli Lex-
ander. 
 
Hvis du eller noen i din klubb er ekstra interessert i fredsarbeid, ta kontakt med Eli Lexan-
der. Kanskje vi kan danne en aktiv Peace Fellowship Sub Committee i vårt distrikt?  
 

Eli Lexander:  elex@online.no 

 

                                   

Rotarianere driver langsiktig fredsarbeid  (Bak t.v. Helge Skogstrand og Eli Lexander) 
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Rotary international 

Det er offisielt. Rotary Peace Fellowship søknaden 
for det faglige året 2022-23 er nå tilgjengelig for bå-
de masterom sertifikatprogrammene våre. Finn ut 

mer og start søknaden din i dag!  
Søknadsfrist er 15 mai.  

https://on.rotary.org/2KP1mza  

 

https://on.rotary.org/2KP1mza?fbclid=IwAR0s9LR8l1L0pJduAIxbe_jfPjnNEFwsA0oIQYpb7wiHtsZeaJS_K01gLvQ
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Klipp fra klubber     

 

 

  
 
 
 
 
 

 

Container full av brukt sjukehusutstyr er på veg til Filippinane 

TIL FILIPPINANE: Denne containeren er lasta med brukt sjukehusutstyr frå Førde sentralsjukehus og skal 
sendast til Filippinane. – For dei som ikkje har noko er dette svært verdifullt, seier Rolf Thingvold i Førde Rota-
ryklubb. Foto: Privat/Olav Reiakvam 

  

Av Ina Christin Løvseth 
 
– For dei som ikkje har noko er dette svært verdifullt, seier Rolf Thingvold. 
Han er medlem i Førde Rotaryklubb som har inngått ein intensjonsavtale med Førde 
sentralsjukehus for dei neste seks åra. Avtalen går ut på at klubben skal ta hand om ut-
styret som sjukehuset ikkje lenger kan bruke. 
Føremålet med dette er å sende utstyret til offentlege sjukehus i Manila som ligg i Filippi-
nane. 
 

Sterke inntrykk 
Bjørn Inge Geithus er initiativtakar og prosjektleiar. 
 

– Det var han som kom med denne ideen og som har koordinert arbeidet internt i klubben, 
seier Thingvold, som snakkar på vegne av prosjektet. 
 

Geithus har stifta gode kontaktar og relasjonar gjennom ein fadderorganisasjon, og har 
vore mykje på Filippinane. Det han såg der vart utløysande for denne ideen. 
 

– Han såg at det var store forskjellar mellom dei velståande private sjukehusa og dei of-
fentlege. Dei offentlege som han har besøkt, har ingenting. Og då meiner eg ingenting, 
seier Thingvold. 
Ifølge han var der knapt ei sjukehusseng eller anna naudsynt utstyr. Dette gjorde sterkt 
inntrykk på Geithus, og då planane om å utvide Førde sentralsjukehus vart kjent var han 
snar. 
 
– Han tenkte at då vert det nok mykje utstyr til overs som ikkje kan nyttast lengre. Vi kon-
takta då sjukehuset, og dei var veldig begeistra for prosjektet. 
 

 

mailto:ina.lovseth@firda.no
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UTSTYR: Her held initiativtakar og pro-
sjektleiar Bjørn Inge Geithus (f.v.), Jostein 
Tjugum og Leon Haugsbø på med å samle 
saman brukt sjukehusutstyr og pakke det 
inn i containeren. Foto: Olav Reiakvam 

 
Eit år med planlegging 
Den 18. januar vart ein stappfull  
40-fots container sendt av garde, 
etter eit år med mykje planlegging 
og organisering. Inni er alt frå møb-
lar, sjukehussenger, rullestolar til 
enkelt medisinsk utstyr. 
 

– Vi sender ikkje gamalt skrot. Det 
er fullt brukbart utstyr, men som 
ikkje kan nyttast på våre sjukehus 

lengre. Så i staden for at det skal stå og ta opp lagerplass til sjukehuset, så kjem det hel-
ler til god nytte. Eg er veldig takknemleg for denne avtalen, seier han. 
Den første containeren er venta å komme fram til Manila 1. mars, og dei kallar dette for ei 
pilot-sending. 
 

– Vi kan sikkert sende mange fleire containerar, men først vil vi sjekke at mottaksappara-
tet fungerer godt. Landet er veldig plaga med korrupsjon, så vi har brukt mykje tid på å 
sikre oss at mottaksapparatet er trygt. 
– Men går dette bra og vi ser at det fungerer på alle måtar, då kan vi gå vidare med å 
planlegge neste.  

 
Det tok tre kveldar med dugnadsarbeid å 
fylle den 40-fots store containeren med 
utstyr. Frå venstre: Jostein Tjugum,  
Gunnar Heggheim, Leif Kilnes, Bjørn Inge 
Geithus (delvis skjult) og Leon Haugsbø. 
Foto: Olav Reiakvam 

 
Store verdiar 
Han seier det har kosta klubben 
50.000 kroner å sende dette til 
Filippinane. Verdien inni containe-
ren er langt større, sjølv om det er 
brukt utstyr. 
 

– Ei ny sjukehusseng kostar til 
dømes 120.000 kroner. Så slikt 
brukt utstyr er ekstremt verdifullt. 
Og at dei som får dette kan slep-
pe å betale for det, er berre fan-
tastisk og midt i hjarte av det Ro-
tary driv med. 
 

PÅ VEG: Denne containeren er no på veg 
til Manila i Filippinene. Reisa vil ta seks 
veker, seier Rolf Thingvold. Foto: Olav 

Reiakvam 
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PÅ BESØK I HUNDERFOSSEN FAMILIEPARK  
OG VINTERPARK MED BERGEN VEST RK 

 

Mandag 1, februar hadde undertegnede gleden av å være med på et meget interes-
sant nettmøte i Bergen Vest Rotary Klubb.  Invitert av PDG x2 Egil Jørgen Eikanger 
hadde jeg store forventninger til møtet.  Det var nemlig eier av Hunderfossen familie
-park Anders Huuse, som skulle presentere sitt livsverk for klubbens medlemmer.   
 
Huuse er rotarianer og har vært guvernør samtidig med Egil Eikanger, så de er gode ven-
ner siden mange år tilbake.  Med  seg digitalt fra Lillehammer hadde Huuse sin markeds-
sjef Espen Rønning.  Sammen loste de klubbens medlemmer og undertegnede gjennom 
en spennende historie fra 1984 og frem til i dag.  Stadig med utvikling og nyheter for så vel 
barn som besteforeldre - og alle i mellom.  I dag snakker man ikke bare om Hunderfossen 
familiepark, men også om eventyrparken, vinterparken, kjempetrollet, ishotellet, iskatedra-
len hvor folk gifter seg, og alt rundt Ivo Caprinos eventyr-grotte eller parkens badeland. 
Et eventyrlig livsverk som også har bidradd til at Huuse har mottat Kongens fortjenstme-
dalje i gull. Et spennende klubbmøte som nok fører mange av sted til Lillehammer så snart 
Corona pandemien er over. 
                                                                        POA 

Attraksjoner i parken 
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Er vi forberedt på riktig krig? 
 
Coronapandemien har gjort mye med våre vaner og aktiviteter i Rotary det siste 
året.  En positiv ting er at mange av oss er blitt fortrolig med møteaktivitet på 
Zoom, Google meet eller Microsoft teams.  Forelesere fra rundt omkring i hele lan-
det når oss med sine presentasjoner og foredrag uten å måtte reise med fly eller 
tog, overnatte eller bruke dyrekjøpt tid i bilen, og klubbmedlemmene kan benke 
seg foran egen PC, laptop eller Ipad med en kopp kaffe og noe å bite i fra eget 
kjøleskap.   

Slike møter kan i lengden ikke erstatte de fysiske møtene 
der vi treffer hverandre til en vennskapelig prat i klubbloka-
lene der vi trives aller best.  Men løsningen med nettmøter 
har en fordel til.  Det er så enkelt å invitere gjester til  
møtene.  Selv har jeg hatt gleden av å gjeste Bergen Vest 
Rotary klubb på flere av deres møter i det siste.  Kanskje 
bør vi benytte denne anledningen til å 
spre invitasjoner ved hjelp av linker i  
e-post til gode rotarianere i andre klub-
ber enn vår egen.  Ja, kanskje kan vi 
og rekruttere nye medlemmer ved å 
invitere potensielle medlemmer til å 
overvære interessante møter.  Igjen er 

Admiral og PDG x 2 Egil Eikanger et 
forbilde.  Jeg og flere med meg har fått 
nettopp slike invitasjoner fra han.   
 

Oppfordringen kan godt være å gjøre 
det samme i alle klubbene.  Lykke til 
med det! 

Mandag 15. februar var programmet i 
Bergen Vest RK ekstra spennende.  
Den medieprofilerte oberstløytnant og 
professor ved FHS Tormod Heier var 
gjest og skulle foredra om temaet «Er 
vi forberedt på riktig krig?» Med sin 
rike erfaring bl.a. fra Brigade Nord, 
Etterretningstjenesten, Forsvars- 

Klipp fra klubber  

FAKTA: 
Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren og pro-
fessor ved FHS. Han er forskningsleder ved 
Stabsskolen, og leder forskningsprogrammet 
"Personell og kompetanse".  
 
Heier har tidligere jobbet i blant annet Brigade 
Nord, Etterretningstjenesten, Forsvarsdeparte-
mentet og Afghanistan, og har en doktorgrad i 
statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.  
Han er fast skribent i Klassekampen,  
professor-II ved Høgskolen i Innlandet og do-
sent ved Försvarshögskolan i Stockholm. 
 
Heier har utgitt en rekke bøker om norsk og 
europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk i inn- 
og utland, og holder jevnlig forelesninger 
og foredrag for universiteter og organisasjoner.  
Heier brukes som ekspertmedlem i NOKUTs 
søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark, 
samt i Norway Defence & Aerospace Cluster 
(NDAC). Han var gjesteforsker ved Universitet i 
Oxford i 2017, og ble tildelt Ossietzkyprisen av 
Norsk PEN for fremragende innsats 
for ytringsfriheten samme år.  
 
Hans siste bok er Et farligere Nor-
ge? (Fagbokforlaget 2019), som også er utgitt i 

Russland.    
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departementet og Afghanistan samt med en doktorgrad i statsvitenskap skulle  
dette møtet bli mer enn interessant.  Heier er ikke kjent for å skjule sine meninger 
og går ofte på talerstolen med synspunkt og meninger som skaper debatt både i 
forsvarsledelsen og i det politiske toppmiljøet. 
 

Denne kvelden var imidlertid satt av til spørsmålet om vi i Norge er forberedt på 
riktige oppgaver?  Svaret gav han kontant og med ettertrykk.  NEI!  Vi er ikke for-
beredt på riktig krig, for den vil handle mer om vårt lands sårbarhet mot øde-
leggelse av vital infrastruktur.  Hva vil skje dersom de samfunnskritiske funksjone-
ne blir ødelagt.  Hva om vi står uten drikkevann, strøm, telefon, internett, bensin/
olje med mer?  Hva hvis lønns- og trygdeutbetalinger opphører?  Den digitale vir-
keligheten gjør oss sårbar på helt nye måter.  Heier slår fast at vi er alt for dårlig 
trent til å takle bortfall av samfunnskritiske funksjoner og virkningen av Syber aktivi-
teter. 
Heier pekte også på en annen samfunnsvis utvikling, nemlig bortfall av tillitt mellom 
folk og de som styrer, og viste til Brexit, utviklingen under Donald Trump og frem-
veksten radikale bevegelser. 
 

Han kom og inn på den store eldrebølgen, som også innebærer som konsekvens 
mangel på folk i viktige funksjoner.  Den digitale teknologiske utviklingen kommer i 
stedet, men er altså mer sårbar og kan bli «tatt ut».  Og så er folk i verden mer  
kritisk til overnasjonal styring, som gjennom EU (Brexit) og lignende 
Mange vil tilbake til sånn som det var før – og dit kommer vi nok aldri Igjen! 
 

Heier foreleste i høyt tempo med god oppbygning men det er ikke mulig å få med 
alt i et kort referat.  Undertegnede henviser derfor til hans mange bøker for de som 
vil vite mer om denne fremragende forskeren, som også har mottatt flere priser for 
sin publisering og sine meningers mot.  Så kan man være enig eller uenig.  Heier 
hevder selv at meningsbrytning er sunt og skaper utvikling. 
 

Per Ove Askeland  (red) 

Klipp fra klubber  
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Rotary international 

 

På den første virtuelle internasjonale forsamlingen noensinne. 
 

Rotary International President-elect, Shekhar Mehta, 
kunngjorde nylig temaet for Rotaryåret 2021-22: 

 
«SERVE TO CHANGE LIVES».  

 
TJEN FOR Å ENDRE LIV 

NY LOGO OG NYTT TEMA FOR 2021-22 
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Shekhar Mehta  
RI valgt president 1. februar 2021 Namaste.  
Tale til innkommende distriktsguvernører 

 
Hei, movers og shakers av Rotary over hele verden! 
Dere DGE-ene er movers og jeg er Shekhar. I dag tar du et veldig viktig skritt i din tjeneste- og 
ledelsesreise. De kommende 17 månedene vil bli de mest fantastiske og mest fruktbare måne-
dene i livet ditt.  

 

Du kan gjøre denne perioden til den mest tilfredsstillende perio-
den i livet ditt. I denne perioden vil jeg oppfordrer deg til å drøm-
me stort, ledet av vår felles visjon for Rotary. Du skal planlegge og 
sette mål, inspirere og motivere rotarianere til å nå mål - mål for 
å utvide rekkevidden til vår organisasjon ved å øke medlemstallet 
og mål om å øke virkningen av Rotarys arbeid ved å tjene verden. 
Og på denne reisen vil du komme til å spille en fantastisk rolle når 
du deler dine mål med  
rotarianere og rotaractører i distriktet ditt og inspirerer dem til å 
“gjøre mer og vokse mer."  
 
Venner, dette blir vårt veiledende mantra. "Gjør mer" - som i 
større og innflytelsesrike serviceprosjekter, og "vokse mer" som 
ved å øke vårt medlemskap og utvide deltakelsen.  

 
Medlemskap, venner, skal fortsette å være vår største utfordring. De siste 17 årene har vårt med-
lemstall ligget på 1,2 millioner. La oss sammen endre det i løpet av det neste 17 måneder.  
 

Kjære guvernører for endringsskapere! Her er din mulighet til å lage den største endringen i Rotary
-historien så langt det gjelder medlemskap. Det vi ikke har oppnådd de siste 17 årene, utfordrer 
jeg deg til å oppnå på 17 måneder.  
Men det er en litt for stor drøm, kan du si. Hvis jeg ber deg om å drømme stort, må jeg lede forfra. 
En av inspirasjonene mine kommer fra noe George Bernard Shaw sa. Han sa: “Du ser ting; og du 
sier ‘hvorfor?’  
Men jeg drømmer ting som aldri var; og Jeg sier 'Hvorfor ikke?' " Så, venner, drømmen er å øke 
medlemskapet til 1,3 millioner innen 1. juli 2022!  
 
Hvordan kan vi nå det utrolige målet? Svaret er at hver og en, rekrutterer en.  Spør hver Rotarianer 
om å bringe ett medlem til Rotary i løpet av de neste 17 månedene. Bare ett medlem på 17 måne-
der er alt du trenger å be hver rotarianer i distriktet ditt om. Du kan sikre deg dette ved å gå foran 
med et godt eksempel og også få klubbpresidentene dine til å gå foran med et godt eksempel.  
 

Dersom Rotarianere i hver klubb gjør dette, vil også de bli endringsskapere, ettersom de vil forand-
re livet til hver person som de gjør til en rotarianer.  
 

Valgte guvernører, vi må vokse mer for å gjøre mer! Jeg har alltid vært enormt inspirert av 
mottoet «Service Above Self». Det har lært meg å ta vare på andre og dele med andre. Tjeneste 
for meg handler om å tenke på andre før jeg tenker på meg selv.  
Når jeg tenker på andre, så la meg dele et av Rotary-øyeblikkene mine.  
 
Jeg hadde nettopp blitt medlem i Rotary-klubben min, og klubben organiserte en lemleir. Her var 
vi, distribusjon av kaliper, kunstige lemmer og håndproteser. Alle medlemmene  fikk litt ansvar 
også jeg. Jeg skulle sjekke om mottakeren av håndprotesen hadde nok styrke i hånden til å sykle 
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på trehjulssykkel.   Og jeg skulle gjøre dette ved å be mottakeren dra i hånden min, slik at jeg kun-
ne kjenne styrken i hendene hans. Da jeg sto på det bestemte stedet og ventet på at mottakeren 
skulle komme, så jeg ham krype mot meg. Han hadde ingen bein, så han måtte krype mot meg. 
Jeg strakte hendene ut for å holde hans, og jeg skal være ærlig, i det øyeblikket tenkte jeg på meg 
selv og ikke på ham. Jeg tenkte på rensligheten min, helsen min. Jeg ville ikke holde hånden hans. 
Men jeg gjorde det og fortsatte å tenke på meg selv ved det andre og tredje håndtrykket. Men 
plutselig etter det sjette, syvende håndtrykket, vokste min empati overfor deres situasjon og etter-
hvert kjente jeg smerten deres, utfordringene, og jeg tenkte mer på dem enn jeg tenkte på meg 
selv. Det var i det øyeblikket, venner, fra å være bare et medlem av Rotary-klubben min, ble jeg en 
rotarianer.  

Snart begynte jeg å delta på flere klubbpro-
sjekter. Som rotarianer, da jeg først hadde 
dratt ut på landsbygda i India for 35 år tilba-
ke, forsto jeg virkelig brødrenes situasjon. De 
hadde ingen toaletter hjemme, vannet de 
drakk var fra samme dam som de badet i, 
skolene var i skyggen av et tre, og den svart-
malte veggen var den eneste tavle på skolen. 
Det nærmeste helsesenteret med grunnleg-
gende fasiliteter var flere miles unna. Og så, 

sammen med Rotary-klubben min, hjalp vi med å sette opp toaletter, sørget for rent drikkevann, 
forbedret utdanningssystemet og etablert helsefasiliteter i verdensklasse, ikke bare i samfunnet 
mitt eller byen min, men i landet mitt.  

 

Rotary tente gnisten i meg til å se utenfor meg selv og omfavne menneskeheten. Tjeneste ble en 
livsstil for meg, og livets veiledende filosofi ble: “Service er leien jeg betaler for den plassen jeg 
okkuperer på denne jorden. ”  Og jeg vil være en god leietaker av jordenen. Jeg er sikker på at 
hver av dere også har funnet anledninger til å tjene/serve. Du kan også ha gitt syn til blinde, mat til 
sultne, hjem til hjemløse. Det kan ha vært enkle tilfeller for service eller store prosjekter. Mer enn 
bare størrelsen, er det holdningen som ligger bak og som definerer service.  
 

Gandhi var en gang i ferd med å stige på et tog. Allerede da han var i ferd med å stige opp på to-
get,  begynte toget å bevege seg, og en av hans tøfler falt av. Gandhis umiddelbare reaksjon var å 
kaste den andre tøffelen dit den første hadde falt. Vennen hans som reiste med ham og spurte: 
"Hvorfor gjorde du det?" Gandhi sa: «Noen vil finne den tøffelen. Hva nytter en tøffel for ham? 
Derfor kastet jeg også den andre. ”  
Venner, det var en liten servicehandling, men jeg syns det var en flott serviceholdning. Er vi også 
klare til å tenke på andre før vi tenker på oss selv? Som rotarianere kan vi gjøre nettopp det. Hvor-
for ellers har rotarianere brukt milliarder av dollar og frivillige timer de siste 35 år for å utrydde 
polio og tjene menneskeheten? Hvorfor har vi ellers satt opp tusenvis av skoler, hundrevis av syke-
hus, sørget for vann i uttørkede landsbyer, gitt verdighet til mennesker ved å skaffe toaletter 
hjemme, gitt livets gave til titusenvis av barn ved å sørge for hjerteoperasjoner?  
 

Rotarianere fortsetter å tjene fordi vi vil endre liv. Ett prosjekt i Nepal endret livet til flere tusen 
mennesker, et familiehelseprogram i Afrika har hjulpet millioner av mennesker, et vannprosjekt i 
Haiti har endret livet til mer enn 10 millioner mennesker. Hjemme i India har T-E-A-C-H program-
met for leseferdigheter og utdanning påvirket livet til millioner av barn. Mange av dere har vært 
en viktig del av lignende tjenesteprosjekter og det dere har gjort har også forandret menneskers 
liv.  
Det var behov for å tjene, og du tjente. I dag har behovet for å tjene blitt enda mer nødvendig og 
tydelig. Så min kjære guvernører, i det kommende Rotary-året ber jeg deg, oppfordrer deg til å 
tvinge deg til å tjene mennesker og bidra til å endre livene deres. Så, kjære guvernører, temaet 
vårt for året 2021-22 er Serve to Change Lives.  

 

 



Månedsbrev for Distrikt 2250.  Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (poaskel@gmail.com) 

22 

Jeg oppfordrer deg til å gå foran med et godt eksempel og inspirere rotarianere og rotaraktører til 
å delta i prosjekter som har en vedvarende innvirkning. Bli hender med andre rotarianere, andre 
organisasjoner selskaper, og gjøre prosjekter som påvirker samfunnet ditt, byprosjektene dine 
som kan forandre liv for mennesker over hele landet og over hele verden.  
Ved slutten av din periode som distriktsguvernør, bør du føle det på grunn av ditt lederskap, fordi 
av din inspirasjon til Rotarians og Rotaractors, har verden endret seg til bedre på grunn av tjenes-
ten de har gjort i løpet av året. Når vi alle tjener, forandrer vi ikke bare andres liv; vi endrer også 
livene våre. Vivekananda, en av Indias største filosofer, sa: “Når du hjelper noen, ikke tro at du 
forplikter ham eller henne. Det er faktisk han eller hun som forplikter deg gir deg en mulighet til å 
gi tilbake noe til denne verden der vi har mottatt så mye. ” Han la også vakkert til: «Ta stillingen 
som giver eller i livet serveren, og vær så ydmyk i å gi og servere som lar giveren eller serveren 
knele ned og spør: ‘Må jeg gi? Kan jeg tjene? ’” Venner, å leve for andre, å ta vare på andre, å tje-
ne andre og endre livene deres er beste måten å leve våre egne liv på. Akkurat som Albert Einstein 
sa: ”Bare et liv som lever for andre er et liv verdt. ”  
 

Og venner, når vi går om serviceinitiativene våre, vil vårt spesielle fokus i år være på styrke jenter. 
En av Rotarys kjerneverdier er mangfold. Vi har en offentlig uttalelse som skisserer vår tro på DEI - 
mangfold, egenkapital og inkludering. Det er viktig at vi styrke jenta ettersom vi alle opplever at 
jenta oftere enn ikke blir vanskeliggjort. Vi vil tjene alle barn, men vårt fokus vil være spesielt på 
jenta. Det er mange problemer som jenter møter i forskjellige deler av verden, og du som ledere 
vil sørge for at vi prøver og dempe ulempen med jenta som de kan ha.  
Venner, for å gjøre mer og vokse mer, har vi designet noen presidentinitiativer. Det vil være syv 
presidentkonferanser over hele verden med fokus på de syv fokusområder. Og for at hver Rotary- 
og Rotaract-klubb skal kunne organisere og engasjere rotarianere og Rotaractors, og publikum 
generelt, vil vi ha Rotary Days of Service.  
Delta på presidentkonferansen nærmest hjemmet, og oppfordre alle for å delta i en Rotary of Ser-
vice Day. La dem bli med i Rotaractors and Interactors. La oss vise vårt arbeid over hele verden 
gjennom tusenvis av Rotary Days of Service av rotaryklubber.  
 

Kjære endringsskapere, guvernører, avslutter polio, kjemper mot COVID, jobber med stor innvirk-
ning- fulde prosjekter, og øke medlemskapet vårt til aldri før 1,3 millioner - oppgaven fremover er 
utfordrende. Og det burde begeistret deg. Rotarianere elsker utfordringer. Et skip er trygt i hav-
nen, men det er ikke det skipene er ment for. De trenger å gå ut med det jeg har skrevet for te-
maet vårt: Den største gaven vi får er makten til å berøre et liv. 
Å endre, Å gjøre en forskjell I livets sirkel. Hvis vi kan nå ut Med våre hender, hjerte og sjel vil ma-
gien begynner å skje.  
Når hjulet begynner å rulle ... La oss vri hjulet sammen Så hele menneskeheten trives Vi har 
kraften og magien Å tjene ... å forandre liv ... For øyeblikket ber jeg deg, uansett hvor du sitter, 
legge hånden din på hjertet og løfte med meg: VI HAR KRAFTEN OG MAGIEN Å TJENE FOR Å 
ENDRE LIV  
Så mine kjære endringsskapere, er du klar? Er du klar for de store utfordringene? Er du klar til å 
tjene? Er du klar til å endre liv? Det er jeg, og jeg er sikker på at du også er det. La oss sammen 
tjene for å endre liv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last ned 2021-22 temalogo og materiale: https://my.rotary.org/en/document/ri-theme-2021-22  
 

Last ned 2021-22 temalogo og materiale: https: //my.rotary.org /.../ 2021-22-theme-address-ri 

Se videoer fra den internasjonale forsamlingen 2021: https: //my.rotary.org /.../ international-assembly-
images 

 

https://my.rotary.org/en/document/ri-theme-2021-22
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Rotaryquiz v/Bjørn Rismyhr, AG3   
 

Ved besøk i de ulike klubbene i mitt distrikt, har 
jeg som assisterende guvernør (AG3) funnet ut at 
de enkelte medlemmene nok kan øke sin kunn-
skap om Rotary og hva Rotary står for. Derfor har 
jeg forelest mye Rotarystoff ved mine besøk. I 
min egen klubb, Karmøy Vest Rk, har vi ofte inn-
legg om Rotarystoff, enten som forelesninger, 
små notiser ved innkalling til møter, eller som 
Quiz. Hvordan skal man kunne brenne for en sak 
og en organisasjon man ikke kan så mye om? 
Kunnskap om Rotary er nøkkelen til engasjement 
for Rotarys organisasjon og arbeid. 
 

Her har du en quiz du kan lære av/teste dine eg-

ne kunnskaper med, eller bruke som quiz i din 
egen klubb. Lykke til! 

 

Rotaryquiz 
 
Sp.1 
Hvor mange dugnadstimer har Rotary registrert hvert år? 
 

a.  4 millioner dugnadstimer 
b.  8 millioner dugnadstimer 
c.  16 millioner dugnadstimer 
  
Sp.2 
I Rotary har vi 6 fokusområder og neste år innføres et sjuende. 
 

a. Hvilke fokusområder er de seks? 
b. Hva er det sjuende fokusområdet? 
 
Sp.3 
Rotary har for første gang i sin historie nominert en kvinne til  
RI-verdenspresident. Det er for året 2022-23. 
 

a. Hva heter hun? 
b. Fra hvilket land kommer årets RI- president? 
c. Hva heter kommende guvernør i D-2250 og hvilken klubb kommer han fra? 
 
Sp.4 
 

a. Hvor mange barn er vaksinert mot polio? 
b. Hvor mange medlemmer er det totalt i Rotary? 
c. Hvor mange Rotaryklubber har vi i verden? 
d. Hvor mange Rotarymedlemmer er det i distrikt 2250? 
e. Norge har fått neste RI direktør (3 år) for sone 17 og 18, 
dvs. for Danmark, Island, Polen, Litauen, Norge og Sverige.  
 

Hun skal arbeide med Rotarys framtidsutfordringer. 
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Hva heter hun? 
 
Sp.5 
Du kan vel Rotarys Firespørsmålsprøve? 
 

a.           
 
b.          
 
c.         
 
d. 
 
Sp.6 
The Rotary Foundation har for 2020 mottatt fire stjerner - den beste rangeringen - 
fra Charity Navigator, en uavhengig organisasjon som evaluerer veldedige organi-
sasjoner i USA. 
 
Hvor mange år på rad har TRF fått denne rangeringen? 
 
Sp.7 
a. På hvilken dato feirer vi årlig Rotarys fødselsdag? 
b. I hvilken by i Norden fikk vi den første Rotaryklubben og når var det? 
c. Når feirer vi i Rotary den internasjonale Poliodagen? 
 
Sp.8 
I Rotary bruker vi mange forkortelser. Vet du hva disse forkortelsene står for? 
a. RYLA 
b. PETS 
c. DGE  
 
 
Riktige svar finner du på siste side i Rotary i Vest. 
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Riktige svar på Quiz fra side 6 og 7 
 

1c. 16 millioner dugnadstimer. 
2a. Fremme fred. Bekjempe sykdom. Rent vann. Støtte utdanning. Vekst i lokal 
økonomi. 
2b Miljø (Environment) 
 
3a. Jennifer Jones 
3b. Canada 
3c. Claus E. Feyling, fra Sokndal Rk 
 

4a. 2.5 milliarder barn 
4b. 1.2 millioner medlemmer 
4c. 34000+ 
4d. 1660 i 45 klubber. 
4e. Lena Mjerskaug 
 

5. a. Er det sant? b. Er det rettferdig for alle det angår? 
c. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? d. Vil det være til det beste for alle 
det angår? 
 

6. I 2020 er det for 13.år på rad. 
 

7a. Den 23. februar er regnet som Rotarys fødselsdag. 
7b. Rotary kom til Norden og Norge med Kristiania Rotary Klubb 1. juni 1922 
(charter dato). Klubben ble konstituert på Rotary’s fødselsdag 23. februar 1922.  
7c. Den 24.oktober er verdens internasjonale poliodag. 
 

8a. Rotary Youth Leadership Award 
8b. President Elect Training Seminar 
8c. District Governor Elect (neste guvernør) 

 

Italienske Rotary-medlemmer bruker sine ferdigheter og 
forbindelser for å motvirke COVID-19-pandemien ved å 

teste de hjemløse. https://on.rotary.org/3o5Ty9Q  

RI    

https://on.rotary.org/3o5Ty9Q?fbclid=IwAR3kGgZJqaxONgKhiQ8fx_BchTgV8vw8O_bNff6LDEbZbmWlKJ7z1ajq2Hg

