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Lengten etter kontakt med naturen og med slekt og venner strøymer 
på ved inngangen til mai månad. 
Lengten etter dei vanlege møteplassane pressar også på etter meir 
enn eitt år der livet har vore styrt av koronapandemi, smittefare  
og stengde dører for normalt menneskeleg samvær. 
 
Eg er imponert over klubbanes vilje og evne til å møta dei nye utford-
ringane som koronapandemien har stilt oss overfor. 
Me må tru at våren, varmen og vaksinetiltaka vil gjera det lettare å mø-
tast i vanlege former etter kvart. 
Når det er sagt, vil eg gjerne understreka at mange klubbar har prøvd 
ut og lukkast med dei digitale møteformene som 
teknologien har utvikla for oss.  
 
Distriktskonferansen for D2250 vart avvikla digitalt 24.april 2021.   
Programmet vart gjennomført ved at fleire av aktørane sat heime og 
presenterte sine foredrag for tilhøyrarar som også sat heime  
i stova si. Stor takk til dei tre hovudinnleiarane,  professor Peter Hau-
gan, Havforskningsinstituttet, dagleg leiar Hege Økland,  
NCE Maritime Clean Tech og direktør Carlos Concalo Das Nevas, di-
rektør for Forskning og Internasjonalisering ved Veterinær- 
instituttet. Eg trur dei som deltok frå distriktet vart klokare og motiverte 
for også og arbeida med det nye innsatsområdet for Rotary, 
nemleg miljø. 
 
Dei i D2250 som ikkje fekk med seg distriktskonferansen på forrige 
laurdag, treng ikkje fortvila. Dei dyktige folka som har blitt  
opplærte til å bruka det avanserte utstyret for opptak og lagring av fo-
redrag mm., arbeider med å leggja ut foredraga slik at alle  
kan få del av den kunnskapen og motivasjonen som dyktige fagfolk 
delte med oss. 

 

 

 "Kom mai du skjønne milde, gjør skogen atter grønn 
og la ved bekk og kilde fiolen blomstre skjønn. 
 Hvor ville jeg dog gjerne at jeg igjen deg så. 
 Akk, kjære mai hvor gjerne gad jeg i marken gå". 



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

3 

     

 
Mai månad er i Rotary-kalenderen oppført med temaet ungdomstenes-
te som satsingsområde. Koronapandemien er global og  
reduserte reisemuligheter går særleg ut over ungdomsutveksling. I Ro-
tary-året 2020-2021 var det planlagt at 8 unge frå D2250  
skulle reisa utanlands og ei tilsvarande gruppe av unge frå andre land 
skulle koma hit. Ingen kunne reisa ut dette året. Diverre er  
det nå fastsett at det heller ikkje blir ungdomsutveksling for Rotaryåret 
2021-2022. 
 
Våren er tid for planlegging i Rotary. Planane for Rotary-året 2021-
2022 i klubbane blir betre dersom ein får arbeidd med å utforma  
planane på våren. Møteaktiviteten skal avklarast og tema for møta skal 
fastsetjast. Prosjekt som ein ønskjer skal gjennomførast  
lokalt, nasjonalt og internasjonalt bør også vera planlagde i løpet av 
denne våren. RYLA har heller ikkje kunna gjennomførast i  
Rotaryåret 2020-2021. Men komande år, vil det bli nytt tilbod om RY-
LA. 
 
Distriktet har mange som kan hjelpa og støtta klubbane med å planleg-
gja komande Rotaryår. 
Ta gjerne kontakt med "dei gode hjelparane". 
 
Jostein Osnes 
DG 2020-2021 
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Tradisjonen tro i Bergen Vest  

Holger Knaack 

President 2020-21 
 
April 2021 
 
  

I ÅR feirer vi Jordens dag 22. april med en ny følelse 
av forståelse. Miljøet er nå et fokusområde for Rotary.  

 

Løsninger for alle flotte oppgaver starter alltid med deg og meg, og 
det er mye vi som enkeltpersoner kan gjøre bare ved å endre atferd: 
Å kutte ned på bruken av plast og bruke energi med omhu, er bare to 
eksempler. Men nå har vi muligheten til å gjøre mer sammen.  
 

Å støtte miljøet er ikke nytt for Rotary; klubber har lenge jobbet med 
miljøspørsmål basert på lokale behov. Nå krever klimaendringene - et 
problem som berører oss alle, rike og fattige - at vi jobber tettere sam-
men enn noensinne. Alberto Palombo, en venezuelansk ingeniør bo-
satt i Brasil og medlem av The Rotary Foundation Cadre of Technical 
Advisers, deler sitt syn.: 
 

I 30 år har arbeidet mitt vært å få kontakt med lokalsamfunn og  
politiske tjenestemenn for å ta vare på miljøet. I dag er jeg spent på 
Rotarys muligheter til å redusere miljøforringelse og gjøre samfunn 
mer miljømessig bærekraftige.  
 

I alle samfunn hvor vi har en Rotary, Rotaract eller Interact-klubb eller 
et Rotary Community Corps, er det miljøutfordringer. Som Rotary-
medlemmer kan vi bli forvaltere av miljømessig bærekraft og vedta 
FNs 2030-bærekraftsmål i vårt daglige liv hjemmet og i våre klubber. 
Så kan vi innlemme dem i våre Rotary-prosjekter.  
 

Klubben min har vært involvert i vann- og miljøprosjekter siden første 
dag. Vi søker muligheter til å styrke rotarianere og fremme partner-
skap i vår region og utover i samarbeid med grupper som det intera-
merikanske vannressursnettverket og World Water Council. Lokale 
klubber jobbet med vann, sanitære forhold, og hygiene - Rotary Ac-
tion Group (wasrag.org) for å hjelpe Rotary med å få plass ved bordet 
under World Water Forum 2018 i Brasilia, hvor vi diskuterte hvordan 
samfunn kan komme seg etter miljøkatastrofer som den forårsaket av 
svikt i en gruvedam på Brasils Rio Doce i 2015.  
 

Å ta vare på jorden er en innsats som aldri stopper. For å få innvirk-
ning må vi justere vår kunnskap, evner og entusiasme - og Rotary er 
allerede stor på å gjøre dette. Som frivillig i Environmental Sustaina-
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bility Rotary Action Group (esrag.org) har jeg sett hvordan vårt arbeid 
for miljøet henger sammen med mye av det vi allerede gjør i vann og i 
våre andre fokusområder. Rotarymedlemmer er ikke passive tilskuere; 
vi tar grep. La oss samarbeide og få en positiv innvirkning.  
 

Støtte fra Rotary Foundation vil definere dette nye kapittelet i vår tje-
neste. Gjennom distrikts- og globale tilskudds-prosjekter vil vi bygge 
på våre tidligere prosjekter som hjelper miljøet. Vi vil se etter måter å 
samarbeide nærmere på og få større innvirkning på globale miljø-
spørsmål. Og vi vil innlemme miljøhensyn i alle våre programmer, pro-
sjekter og arrangementer.  
 
Rotaraktorer og deltakere i ungdomsprogrammene våre forventer at 
Rotary tar en klar posisjon og gir ledelse en visjon. Vi vil jobbe med 
dem og søke intelligente løsninger på problemene de vil arve. Våre 
utrolige medlemmer, nettverk og Foundation gir oss kapasitet til å gi et 
viktig og varig bidrag. Nå vil vi sammen finne ut hvordan Rotary kan 
åpne muligheter for å hjelpe oss med å utvide tjenesten vår for å be-
vare hjemmet vi alle deler. 
 
HOLGER KNAACK 
 

President, Rotary International  
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VERDIFULL OG GODT GJENNOMFØRT  
DISTRIKTSKONFERANSE 

 
Klima og miljøarbeid er vedtatt som Rotary Internationals syvende fokusområ-
de.  Det er bakgrunnen for programvalget for distriktskonferansen for D 2250 som 
nettopp er gjennomført med base på Stord hotell.  I tillegg var Corona pandemien og 
spørsmålet om hvordan vi i fremtiden kan unngå enda mer alvorlige pandemier  
naturlig nok på programmet.  

 

På Rotary International sine hjemmesider kan vi bla.a. lese:  
«Å støtte miljøet blir Rotarys syvende fokusområde, som er kategorier av tjeneste-
aktiviteter som støttes av globale tilskudd. Det slutter seg til fredsbygging og kon-
fliktforebygging; sykdomsforebygging og behandling; vann, sanitær og hygiene; 
mors og barns helse; grunnleggende utdanning og leseferdighet; og samfunnsøko-
nomisk utvikling.»   
 
Forskning viser at alt har en sammenheng.  RI har i flere artikler vist til at Rotarys arbeid 
innen de ovennevnte fokusområder alle bidrar i kampen for å bedre miljøet og forebygge 
pandemier.  Diana Schoberg (Rotary International) skriver bl.a.:  
 

«Rotarianere er «doers». Vis dem et problem, og de ser etter løsninger. Men et globalt 
problem som klimaendringer kan virke skremmende for selv det mest ressurssterke rotary 
medlemmet. Rotarianere forstår at hele verden er deres bakgård. De kan se effektene av 
klimaendringer i lokalsamfunn de bryr seg om, og de har ikke ventet med å ta grep. De 
takler problemet slik de alltid gjør: å komme opp med prosjekter, bruke forbindelsene sine 
til å endre politikk – og planlegge for fremtiden.  
Bryt det komplekse problemet ned i mindre biter, og du finner ut at det er mange ting rota-
rianere kan gjøre - og allerede gjør, med hjelp fra The Rotary Foundation.» 
 

 

Foto:  Nils Tore Skogland 
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Derfor var programmet for årets distriktskonferanse særdeles velvalgt!  I det følgende går 
jeg ikke i detalj når det gjelder foredragene på konferansen.  Jeg vil i stedet henvise til pre-
sentasjonene som vil bli å finne på Distriktets hjemmeside.  Jeg oppfordrer alle til å gå 
gjennom presentasjonene – gjerne i regi av klubben som et klubbprogram.  Digitalt eller 
når møtene igjen blir fysiske møter. 

 
Etter offisiell åpning av konferansen og presentasjon av mø-
teleder var det tid for guvernør Jostein Osnes til å ønske vel-
kommen.  Han innledet med å forklare program valget og 
valget av form og tidspunkt for konferansen.  Planleggingen 
startet for over et år siden men på grunn av pandemien had-
de man vært nødt til å foreta justeringer.   
Alle kan bli ofre for Corona og andre pandemier, for ting som 
skjer langt borte kan nå alle.   

 

Et eksempel er konsekvensene av at havet gjennom mange 
år har vært brukt som bossplass.  I dag har vi uro 
for forurensingen av havet.  Det er blitt synlig hvilke 
problemer som kan oppstå.  Dette og lignende tema 
vil følge oss i fremtiden, sa han! 
 

Gandsfjord Rotary Klubb har 50 års jubileum i år og 
et gavebeløp blir overført fra D2250 til RI i jubilan-
tens navn.  Deretter ble Rotarysangen avsunget 
digitalt og akkompagnert på trekkspill fra Oslo. 
 
Peter Haugan er professor ved Universitetet i Ber-
gen og forskningsleder ved Havforsknings instituttet 
og hold et sterkt og spennende foredrag om havet 
og havnæringens bidrag til bærekraftig utvikling.  

Han slo fast at ha-
vet er nøkkel til bæ-
rekraftig utvikling for 
jorden.  Ja, havet 
spiller en nøkkel-
rolle for det meste.  
Derfor er det skrem-
mende utsikter for 
jorden om vi ikke 

klarer å bremse utviklingen.  Havet påvirker tempe-
ratur, leverer oksygen, mat (fisk, ulike andre arter 
og planter).  Ja, fisken – særlig i vest Afrika, forsvin-
ner i løpet av dette århundre hvis vi ikke griper inn.  
For øvrig er vi vinnere også på dette området vi 
som bor i Norge.   
Havets helse må bedres.  Hvordan dette kan gjøres 

Rotary sang 2005 
 

Mel.: Benny Borg: Den store dagen. 
Tekst: Svein Inge Arrestad 
 
I hvert land på denne jord 
samles mennesker som tror 
At det nytter å stå sammen om en sak. 
Det som samler denne hær 
det er Rotary - som er 
En ide om felles tak! 
Det å gagne er vårt mål 
og vår tro er sterk som stål 
at det nytter, at vi vil og at vi kan: 
I vår ferd, i alt og ett, 
ha som mål å gjøre rett 
mot vår neste, folk og land. 
 

Ref.: 
Derfor fram for vår sak, 
la oss sammen ta et tak! 
Verden trenger våre tanker, vår ide! 
Vår visjon den er stor: 
sammen vil vi - på vår jord - 
Skape samarbeid og fred! 
 
Er det sannhet, er det rett 
og rettferdig - rett og slett - 
er de spørsmål vi skal stille til oss selv. 
Vil det gagne, bygge opp, 
være godt for sjel og kropp 
og vil tjene nestens vel? 
Slik er Rotary's ide 
og om mange kommer med 
vil det styrke sel ve grunnlaget for fred! 
Kameratskap i vårt lag 
gir oss styrke, dag for dag, 
og vi vil ha flere med! 
 

Ref.: 
Derfor fram for vår sak, 
la oss sammen ta et tak! 
Verden trenger våre tanker, vår ide! 
Vår visjon den er stor: 
sammen vil vi - på vår jord - 
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leser du om i presentasjonen fra konferansen. 
 

Neste foredragsholder var Daglig leder Hege Økland fra NCE Maritime Clean Tech.  Un-
der temaet «Grønt skifte i blå næring» fortalte hun om det viktige arbeidet med grønn tek-
nologi utvikling.   
 

Hun sa bl.a. at utslipp/forurensning fra fraktefartøy skal halveres innen 2050.  Det skal bli 

sterkt reduserte utslipp fra båter og havner og 
og lavere havneavgift skal brukes for å få til en grønnere løsning.  Se og Heges presenta-
sjon på distriktets hjemmeside. 
 

Så var det tid for lunsj og beinstrekk før neste foredrag. 
Carlos Goncalo das Neves – direktør for Forskning og Internasjonalisering ved Veterinær-

instituttet var et spennende bekjentskap. «Korleis 
unngå nye og kanskje meir alvorlege pande-
miar?» var hans tema.  Han innledet med å ta 
oss med tilbake til 11. mars 2020 og startet med 
status den gang.   
 

Så viste han bilder av måltider bestående av dyr 
kjøpt levende på markeder vi helst ikke vil besø-
ke. Dyr som kan gi virus.   Han fortalte at Co-
ronavirus var vel kjent gjennom tusenvis av pub-
likasjoner.  Noen skylder på flagermus mens 
andre viser til måltider bestående av atskillig 
farligere dyr.  
 

Han var og innom klimaendringene som igjen på
-virker artsmangfoldet.  Arter forsvinner.  Syk-
dommer spres mer enn før bl.a. ved innsekter, 
som på grunn av klimaendringene nå finnes på 
stadig nye steder. 
 

Endringer i jordbruket ender opp i vann og påvir-
ker dyreliv og kan igjen kobles til sykdommer.  
Pandemier er en økende trussel.  Ikke bare ved 
Coronavirus.  Han nevnte og Ebola og Zika-

virus (som er kjent siden 1948).   
 

Forskning og arbeid for å bekjempe pandemier må følge følgende opplegg. 
1. Forutsi 2. forebygge 3. oppdage og 4. bekjempe 
 

Så snakket han om En helse – som et internasjonalt samarbeid, for dette kommer til å 
skje igjen.  Se og presentasjonen på hjemmesiden. 
 

Konferansen ble avrundet med takk og blomster til foredragsholdere, teknisk stab og  
arrangør. 
 

Vi sier vel blåst og ser frem til neste distrikts-konferanse!  

 

 

 

Tekst/foto Per Ove Askeland 
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GOODWILL 
En bursdagsgave å gi 

 
Paul Harris ' arv lever videre gjennom donorprogrammer som bærer hans navn. 19. 
APRIL markeres 153-årsdagen for fødselen til Paul Harris, og det er mange måter å 
minnes Rotarys grunnlegger denne måneden. 
 
De fleste Rotary-medlemmer kjenner denne historien godt: Som advokat som praktiserte 
i Chicago på 20-tallet, hadde Paul Harris ideen til å samle en gruppe lokale forretnings-
menn til vennskap og for å utvide sine profesjonelle nettverk. Harris overtalte flere forret-
ningsmedarbeidere til å møte opp for å diskutere ideen hans og den 23. februar 1905 
samlet Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele og Hiram Shorey seg på Loehrs sen-
trumskontor for det som til slutt ble kjent som det første Rotary-klubb møte. 
 

27. januar 1947 døde Harris i Chicago i en alder av 78 år etter lang tids sykdom. Han 
hadde gjort det kjent at han foretrakk at folk skulle bidra til Rotary Foundation fremfor å 
sende blomster. Ved en tilfeldighet, dager før han døde, hadde Rotary-lederne forpliktet 
seg til en stor innsamlingsaksjon for stiftelsen. 
 

Ved Harris død opprettet Rotary Paul Harris Memorial Fund som en måte å be om dona-
sjoner på. Rotarianere ble oppfordret til å minnes grunnleggeren av Rotary ved å bidra til 
fondet, som skulle brukes til formål som lå Harris` hjerte nært. I løpet av de første18 må-
nedene etter hans død mottok Stiftelsen 1.3 millioner dollar, som var med på å støtte det 
første programmet - stipend til studier i utlandet. 
 

Harris ønske om å oppmuntre til å gi til stiftelsen, lever videre gjennom to donor gjenkjen-
ningsprogrammer som bærer hans navn. 
 

I 1957 ble Paul Harris Fellow-programmet etablert for å anerkjenne individer som gir  
$ 1,000 til stiftelsen eller har et bidrag i det beløpet som ble gitt i deres navn. De første 
Paul Harris Fellows, for donasjoner gitt i 1946, var Past Rotary International Director  
Allison G. Brush, som tjenestegjorde i Rotary-året  1937-38 og mangeårig RI-kasserer 
Rufus F. Chapin. 
 

I de tidlige årene av programmet fikk Paul Harris Fellows anerkjennelses sertifikat. I 1969 
avduket stiftelsen den første Paul Harris Fellow-medaljongen. I dag mottar Paul Harris 
Fellows sertifikat og en lapelnål (spesialpin) til ære for Paul Harris Fellows som gir på 
nivå mellom $ 2,000 og $ 9,999). De er også kvalifisert til å kjøpe en Paul Harris Fellow  
medaljong. 
 
Mange kjente personer har fått navnet Paul Harris Fellows, inkludert president Jimmy 
Carter, den russisk presidenten Boris Yeltsin, USAs astronaut James Lovell, FNs gene-
ralsekretær Javier Pérez de Cuéllar og poliovaksineutvikler Jonas Salk. 

 

  
 

I 2006 år nådde antallet Paul Harris Fellows 1 
million 
 

Det finns 3,972 klubber hvor 100 % av medlem-
mene er Paul Harris Fellows 
 

Arven etter Paul Harris vokste med etableringen 
av Paul Harris Society, som anerkjenner de som 

lover å bidra med $ 1,000 eller mer hvert år til Årsfondet, PolioPlus Fund, eller godkjente 
globale tilskudd. 
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Paul Harris Society var hjernebarnet til Wayne Cusick, som tjenestegjorde som leder for 
distrikt 5340´ Rotary Foundation i 1998. Da han så hvordan bydelen hans stadig ble mer 
involvert i matchende tilskudds prosjekter, ble Cusick opptatt av at stiftelsen snart trengte 
mer støtte for å møte den voksende etterspørselen. Han fikk ideen til å skape et nytt aner-
kjennelses nivå og kalte det for Paul Harris Society. 
 

Cusick kjørte programmet som pilot i sitt distrikt. I løpet av det første året deltok 55 rotari-
anere og påfølgende år vokste programmet ytterligere. Tidlig på 2000-tallet spredte 
Cusick og hans kone Lee Ann budskapet om denne ideen til andre bydeler. De bemannet 
boder på Rotary Internationals konvensjoner og sendte hundrevis av e-poster som svar 
på henvendelser om distrikt 5340 sin ide om Paul Harris Society. 
 

I 2006 godtok Trustees of The Rotary Foundation Paul Harris Society som en offisiell 
anerkjennelse og et innsamlingsprogram, som skal administreres av distriktene, og inter-
essen for ideen vokste dramatisk. I 2013 adopterte tillitsvalgte Paul Harris Society som et 
av stiftelsens offisielle program. 
 
Siden det ble et offisielt anerkjennelsesprogram, har Paul Harris Society vokst til over 
26,000 medlemmer i 145 land. Det er et antall 100 prosent Paul Harris Society-klubber, 
samt 100 prosent Paul Harris Fellow-klubber. Selv om bare omtrent 2 prosent av rotaria-
nerne er registrert med Rotary som Paul Harris Society-medlemmer, utgjorde de i 2019-
20 over 17 prosent av totale bidrag. 
 

Selv når Rotary var inne i sin tid, trodde Paul Harris at organisasjonen ville holde ut. Han 
visste også at varig påvirkning krevde et solid økonomisk grunnlag bygget på medlemsbi-
drag. Rotarymedlemmer har aldri unnlatt å leve opp til tilliten hans til deres generøsitet. 
 
Gi et bidrag til The Rotary Foundation i ditt navn eller for å hedre noen andre på rota-
ry.org/donate. Lær mer om Paul Harris Fellows, Paul Harris Society og andre nivåer av 
donorgjenkjenning på rotary.org/donate/recognition. 
 
 
 

 

     

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frotary.org%2Fdonate%3Ffbclid%3DIwAR3Z0Y-flHQrQytXZkPNqM1_AOzepIwTj9c2yrDbd0b-AuHeLPkmPHdA7BI&h=AT1BPlwUi1WOBodei5_zKAv8HkA3U7KsOnA8E3fynb11xMj1zSwFGW0nHWOlkHG9Ln-2i53hmx65RJh4If6jDWk9uZmJMoejt7269sTbreTLDBnDL4lWMbtp
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frotary.org%2Fdonate%3Ffbclid%3DIwAR3Z0Y-flHQrQytXZkPNqM1_AOzepIwTj9c2yrDbd0b-AuHeLPkmPHdA7BI&h=AT1BPlwUi1WOBodei5_zKAv8HkA3U7KsOnA8E3fynb11xMj1zSwFGW0nHWOlkHG9Ln-2i53hmx65RJh4If6jDWk9uZmJMoejt7269sTbreTLDBnDL4lWMbtp
http://rotary.org/donate/recognition?fbclid=IwAR3gPlm3L8oL36CTJFtRji3d6gI6cLRZAdme3oFTGoJPtFJD6hv_fMDxSRo
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ROTARY INTERNATIONAL OM FREDSARBEID  

 

 

Fremme fred: Rotarys fredsbyggingshistorie  
rundt om i verden 

 

Fra en resolusjon før første verdenskrig som krever «opprettholdelse av 
fred», til vår kontinuerlige støtte til Rotary Fredssentre, har Rotary og 
dets medlemmer en lang historie med å fremme fred og arbeide for å  
løse de underliggende årsakene til konflikt i samfunn rundt om i verden. 
 

Utlån av vår innflytelse 
Rotarianere fra Hamilton, Ontario, Canada, foreslo før Rotary-konvensjonen i 1914 at International 
Association of Rotary Clubs (nå Rotary International) skulle «gi sin støtte og innflytelse til opprett-
holdelsen av fred blant verdens nasjoner». Delegater på konvensjonen, som fant sted bare uker 
før Europa ble oppslukt i krig, ble enige. 
Det var en dristig uttalelse for en relativt ung organisasjon som hadde blitt internasjonal bare to år 
tidligere og hadde tilstedeværelse i bare en håndfull land. 
 
Chester Williams, en britisk ekspert på angloamerikanske relasjoner, svarer på spørsmål fra high 
school-elever under et Institute of International 
Understanding-arrangement i Michigan, USA, cir-
ka 1943. 
 

Objekt for Rotary 
Med erindringer fra den store krigen frisk i minne, 
endret delegatene til 1921 konvensjonen i Edin-
burgh, Skottland, foreningens grunnlov til å inklu-
dere målet - "å hjelpe til med å fremme internasjo-
nal fred og goodwill gjennom et fellesskap av for-
retningsmessige og profesjonelle menn av alle 
nasjoner forent i Rotary ideal om tjeneste." 
 

Delegater til 1922-konvensjonen gjorde omfatten-
de endringer i Rotary International og klubbens 
konstitusjoner. Separate mål for hver ble erstattet 
med Objects of Rotary (nå kalt Object of Rotary). 
Den nye tilnærmingen beholdt imidlertid visjonen 
om fred. 
 

Institutt for internasjonal forståelse 
Et tidlig forsøk på å oppnå dette målet involverte 
Rotarianere i Nashville, Tennessee, USA, som 
organiserte et program i 1934 for å oppmuntre og 
fremme internasjonal forståelse. Det inkluderte 11 dager med offentlige samfunnsmøter, og brakte 
inn fremtredende forfattere, økonomer, forskere, politikere og kommentatorer for å diskutere spørs-
mål som økonomi, verdensfred og vitenskapelige fremskritt. 
 

Ideen, som ble kjent som Institutes of International Understanding, ble godt mottatt, og i 1936 fore-
slo Rotary International at andre Rotary klubber skulle etterligne det. Mens klubbene var ansvarlige 
for å arrangere lokale institutter, hjalp The Rotary Foundation til å betale for foredragsholdernes 
utgifter utover det klubbene hadde råd til. I løpet av det neste tiåret sponset 965 klubber i Amerika, 
Australia og New Zealand hundrevis av institutter som trakk tusenvis av mennesker ivrige etter å 
lære mer om verden utenfor sine egne grenser. 
 

Verdenskrig 
Under andre verdenskrig så Rotary-medlemmer etter måter å skape en stabil og fredelig verden 
på. I 1940 vedtok kongressdelegater en uttalelse, Rotary Amid World Conflict, som understreket at 
«der frihet, rettferdighet, sannhet, hellighet av det lovede ordet og respekt for menneskerettighete-
ne ikke eksisterer, kan rotary ikke leve eller dens ideal råde.»  
Walter D. Head, da Rotary Internationals president, bemerket at det må finnes en bedre måte å 
avgjøre internasjonale forskjeller på enn ved vold og oppfordret Rotarianere til å finne den. 
 

«Peace Is a Process», en samling artikler fra Magasinet Rotarian fra 1944, fokuserte på de nye 

 

Chester Williams, en britisk ekspert på angloameri-
kanske relasjoner, svarer på spørsmål fra high 
school-elever under et Institute of International 
Understanding-arrangement i Michigan, USA, cirka 
1943  
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mulighetene for internasjonalt samarbeid 
som skulle dukke opp da krigen tok slutt. I «Setting 
the Pattern for Peace» forklarte historikeren og di-
plomaten James Shotwell forskjellene mellom det 
mislykkede Folkeforbundet og tilnærmingen som 
ble tatt for å danne FN. 
Rotary magasinet kjørte essays av forfattere, politi-
kere og andre kjente figurer som oppmuntret til dis-
kusjon om temaet fred. Rotary publiserte samlinger 
av disse essayene som "A World to Live In" (1942) 
og "Peace Is a Process" (1944). Rotary erkjenner 
at slutten på krigen ikke eliminerer behovet for å 
diskutere disse emnene, og fortsatte serien med 
«Peace Demands Action» i 1947. 
 

De forente nasjoner 
Rotary var aktiv ved etableringen av FN i 1945. Ro-
tary International var en av 42 organisasjoner som 
ble invitert til å tjene som konsulenter til den ameri-
kanske delegasjonen til FNs konferanse om inter-
nasjonal organisasjon i San Francisco, California, 
USA (ofte kalt FNs charterkonferanse).  
I tillegg deltok mange Rotary-medlemmer og æres-
medlemmer fra hele verden på konferansen som 
medlemmer av og konsulenter til sine nasjoners 
delegasjoner. 
Rotary og FN er fortsatt forpliktet til å skape varig 

endring som forbedrer internasjonale relasjoner, forbedrer liv og samfunn, og skaper en mer frede-
lig verden. 
I dag har Rotary International den høyeste rådgivende status som tilbys en ikke-statlig organisasjon 
i FNs økonomiske og sosiale råd (UNESCO). Rotary Representative Network, etablert i 1991, opp-
rettholder og viderestår for dette forholdet i flere FN-organer, programmer, provisjoner og etater. 
 

Stipend 
Rotary grunnlegger Paul Harris anerkjente forbindelsen mellom internasjonal forståelse og fred. I 
en melding til 1921-konvensjonen hadde Harris skrevet: «Rotary mener at jo bedre folket i en na-
sjon forstår andre nasjoners folk, desto mindre er sannsynligheten for friksjon, og Rotary vil derfor 
oppmuntre til bekjentskap og vennskap mellom enkeltpersoner i forskjellige nasjoner.» 
 

Stipend for høyere studier i andre land ble det første programmet i The Rotary Foundation i 1947. 
Ideen om å sende en student til utlandet i minst et år med universitetsstudier var en del av et forsøk 
på å oppmuntre til høyere utdanning og fremme større forståelse mellom mennesker av ulike kultu-
rer og nasjonaliteter. 
Etter Harris' død det året, begynte donasjoner til The Rotary Foundation (Harris hadde bedt om det  
i stedet for blomster) å strømme inn i Rotarys hovedkvarter. Paul Harris Memorial Fund ble utpekt 
som det nyopprettede stipendprogrammet. Kalt Paul Harris Foundation Fellowships For Advanced 
Study, støttet den 18 forskere i sitt første år. Senere ble det kjent som Ambassadorial Scholarships 
og varte til 2013, da stipender på høyere nivå ble innlemmet i distrikts- og globale tilskudd. 
 

Fredsfora 
For å øke bevisstheten om problemer som forårsaker konflikt og aktiviteter som fremmer fred, opp-
rettet Rotary fredsfora som et treårig pilotprogram. Rotary ledere og inviterte gjester utforsket em-
ner som "Nongovernmental Organizations and the Search for Peace" på det første fredsforumet 
som ble avholdt i 1988 i Evanston, Illinois, USA. 
I 1990 utvidet forvalterne av The Rotary Foundation programmet og endret navnet til Rotary Peace 
Programs. 
 

Rotary fredssentre 
Til ulike tider hadde Rotary-medlemmer foreslått å skape et universitet for å fremme fred, men kon-
septet virket aldri gjennomførbart. På 1990-tallet ble Rotary-lederne inspirert av 50-årsjubileet for 
Harris' død til å vurdere en alternativ tilnærming. 
Ideen var enkel, men virkningen ville være enorm: Rotary ville oppmuntre folk som allerede er eng-
asjert i fredsbygging som en karriere til å søke om graduate-nivå studie i feltet, og The Rotary 
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Foundation ville gi stipender til 
fredsstipendiater som ville tillate 
dem å melde seg på etablerte 
fredsprogrammer ved eksiste-
rende universiteter. 
 

Rotary godkjente opprettelsen 
av Rotary Peace Centers-
programmet i 1999, og den 
første klassen av Rotary Peace 
Fellows begynte sine studier i 
2002. 
 

Rotary Peace Centers, som 
ligger ved universiteter rundt om 
i verden, utvikler ledere som blir 
katalysatorer for fred i lokalsam-
funn og på den globale scenen. 

De studerer årsakene til konflikt og 
bygger praktiske ferdigheter som utforsker innovative løsninger på virkelige problemer på områder 
som menneskerettigheter, internasjonale relasjoner og global helse og utvikling. 
 

Rotary er ikke et universitet, og likevel har det en pedagogisk oppgave å utføre, og den oppgaven 
er å lede verdens sinn til tanker om vennlig samarbeid. – Arch Klumph, far til Stiftelsen Rotary, i en 
tale til 1921-konvensjonen 
 

Fred for all tid 
Rotarys mål i dag er å skape miljøer der fred kan bygges og vedlikeholdes gjennom bærekraftige 
og målbare aktiviteter i lokalsamfunn over hele verden. Fredsbygging er fortsatt en hjørnestein i vår 
misjon som en humanitær tjenesteorganisasjon 
  
 
_____________________________________________________________________________ 
 

I dag er over 70 millioner mennesker fordrevet som følge av kon-
flikt, vold, forfølgelse og menneskerettighetsbrudd.  

Halvparten av dem er barn. 
 

Vi nekter å akseptere konflikt som en livsstil. Rotary prosjekter gir opplæring som fremmer 
forståelse og gir lokalsamfunnene ferdigheter til å løse konflikter. 
 
Rotary skaper fredsmiljøer 
Som en humanitær organisasjon er fred en hjørnestein i vår misjon. Vi tror at når folk ar-
beider for å skape fred i sine lokalsamfunn, kan denne endringen ha en global effekt. 
Ved å utføre serviceprosjekter og støtte fredsfellesskap og stipender, iverksetter våre 
medlemmer tiltak for å adressere de underliggende 
årsakene til konflikt, inkludert fattigdom, diskrimine-
ring, etnisk spenning, mangel på tilgang til utdanning 
og ulik ressursfordeling. 
Vår forpliktelse til fredsbygging i dag besvarer nye 
utfordringer: hvordan vi kan få størst mulig innvirk-
ning og hvordan vi kan oppnå vår visjon om varig 
forandring. Vi nærmer oss begrepet fred med større 
samhold og inclusivity, utvider omfanget av hva vi 
mener med fredsbygging, og finner flere måter å in-
volvere folk på. 
 

Rotary skaper miljøer der fred kan skje. 
 

 

https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/strategic-plan
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Vi kan lære av fortiden for en bedre framtid  
 

v/ Bjørn Rismyhr,  
medlem av Karmøy Vest Rotaryklubb og  

AG3 i D-2250 
 

Oversatt er dette undertittelen på en bok som ble publi-
sert og solgt under Rotarys 110. Convention i Hamburg i 
2019. Bokas engelske hoved tittel er: «Rotary under Nazi 
Rule». Boka belyser Rotarys utvikling i Tyskland fra 1927-
32, utviklingen under Naziregimet fra 1933-37 og den nye 
start fra 1945-49. I boka belyses også Rotary aktiviteter i 
Østerrike fra 1925-1956. 
 

Bare de som kjenner sin fortid, kan skape sin framtid 
Da det nasjonalsosialistiske partiet i 1933 kom til makten i Tyskland, fjernet de ethvert 
grunnlag for demokratisk tenkning og handling. Hvordan reagerte de tyske rotaryklubbe-
ne og Rotary International på at minoritetsgrupper i befolkningen ble undertrykket og for-
fulgt og at deres menneskerettigheter ble begrenset? Hvordan reagerte Rotary på at 
grupper av deres medlemmer ble diskriminert? 
Disse spørsmålene har Rotaryklubbene i Tyskland prøvd å finne svar på etter krigen. 
Det ble utarbeidet et dokument om dette i 1962, men publiseringen ble stoppet av tyske 
«Council of Governors». Det ble publisert tjue år senere. Dokumenter som ble konfiskert 
fra rotaryklubber i 1937, ble brakt videre til Moskva av Den røde Armé. I 1957 ble meste-
parten av dokumentene levert videre til Østtyske myndigheter. Da Tyskland ble gjenfor-
ent i 1989, var det 25.000 dokumenter tilgjengelige for videre studier.  
Flere grupper har siden gått igjennom disse dokumentene. Klubbene i Stuttgart og Mün-
chen er blitt spesielt nøye studert. Det er satt opp en forskningsdatabase der all tilgjeng-
elig informasjon foreligger om vel 2.800 rotarianere og 56 klubber. Den inneholder mer 
enn 2.500 referanser til dokumenter om Rotary i Tyskland og Østerrike før 1937. En bib-
liografi på mer enn 170 publikasjoner og biografiske data med portretter er lagt på et di-
gitalt minnested for å hedre rotarianere som ble forfulgt av Naziregimet. Boken som er 
skrevet om disse forholdene, ble utgitt i forbindelse med Convention i Hamburg i 2019. 
 
Hvorfor er Rotarys historie under nazistenes styre viktig å kjenne til for oss alle?  
Jo, hvordan Rotary handler som organisasjon og hvordan medlemmene opptrer i sam-
funnet, viser hvem vi er og hva vi står for. Rotary må aldri tie der fundamentale mennes-
kerettigheter brytes. Det som skjedde med Rotary og rotarianerne i Tyskland mellom 
1933 og 1937 må aldri skje igjen. Vi må alle lære av deres feil. 
 
Så hva skjedde i løpet av disse årene?  
Det vil jeg fortelle om i korthet, for historien er lang. For den som er spesielt interessert, 
henviser jeg til boken «Rotary under Nazi Rule» og dens referanser. 
Fra 1933 økte antallet rotarianere som meldte seg inn i det nasjonalsosialistiske parti. 
Rotary var allerede da blitt angrepet av nazistisk presse for å være amerikansk, for å 
høre til frimurerne og for å bestå av jøder og pasifister. Rotary ble beskrevet som en 
hemmelig organisasjon og skulle være en trussel mot tyske nasjonale interesser. For 
Rotary ble det livsviktig å oppklare denne oppfatningen. Det tysk-østerrikske fellesdistrikt 
ble derfor delt i to med hver sin distriktsleder. På den måten ville Rotary tydeliggjøre at 
Tyskland hadde sitt eget Rotary slik som de omkringliggende land. Og de ville bedre 
Tysklands internasjonale anseelse. Hva gjaldt medlemskap for jøder, var diskusjonen 
vanskelig. Noen klubber hadde allerede tvunget medlemmer som var jøder, til å forlate. 
Flesteparten av medlemmene i Rotary i München ville ikke være med på dette. Deres 
holdning var: «Enten står vi sammen med dem, eller så faller vi med dem» 
Denne diskusjonen gjorde at mange meldte seg ut av klubbene. Klubbmøter ble ikke 
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holdt på flere måneder. Men de fleste klubbene fortsatte under Hitlers politikk og spen-
ningen i klubbene ble skjøvet under matta.. 
 
Klubbene fortsatte under følgende betingelser: 
1. Medlemmene i Rotaryklubbene må være menn av arisk avstamning og arbeide for 
Tysklands interesser og tyskhet. 
2. Ledelsen i de tyske rotaryklubbene må være uavhengig av utenlandsk innflytelse og 
være i tyske hender uten andre forbindelser. 
Spesielt strengt ble dette regimet praktisert i München der Nazi-partiet var blitt etablert. I 
april 1923 utviste styret i München Rk alle medlemmer som var jøder, eller opponenter til 
det nazistiske parti. Blant dem var også den kjente forfatter og Nobelspris-mottaker Tho-
mas Mann, chartermedlem i klubben. 
Andre tyske rotaryklubber, slik som i Stuttgart, laget en informasjonskampanje om Rotary. 
Den beskrev at Rotary ikke var en hemmelig organisasjon og at dens internasjonale kon-
takter var til disposisjon for landets myndigheter. Og de henviste til Italia der Duce Benito 
Mussolini var blitt nasjonal sponsor for Rotary Italia.  
 
Rotary anerkjent av tyske myndigheter i 1933 
En stund kunne tyskerne ikke være medlem både i Rotary og Nazi-partiet, men Heinrich 
Himmler endret det etter noen uker. Hitler ville gjerne at Tyskland skulle framstå som en 
fredselskende nasjon i sin utenrikspolitikk. Det gjorde at forhandlingene mellom hans parti 
og Rotary endte med at det i juli 1933 i Nazipartiets offisielle avis «Vôlkischer 
Beobachter» ble rapportert at Rotary var blitt anerkjent av myndighetene: «Rotary har ing-
enting å gjøre med Frimurerne og er ikke en hemmelig organisasjon. Partikameratene 
trenger ikke å melde seg ut» 
Rotaryklubbenes eksistens syntes dermed sikret. Og rotarianerne anså idealene til det 
nasjonalsosialistiske parti for å være identiske med Rotarys prinsipper, slik det ble beskre-
vet i det tyske Rotarymagasin «Der Rotarianer» i september 1933. 
 
Jøder blir ekskludert fra Rotary 
Der klubbene var åpne for nazismen, la de opp til å bli mest mulig lik den nazistiske ideo-
logi. Jøder var derfor å anse som fiender. I flere klubber ble derfor jøder ekskludert, Men 
mange andre medlemmer meldte seg ut i solidaritet. Flere nye klubber ble etablert på ny, 
men uten jødene. Klubbene endret seg til dels etter råd fra myndighetene. Allerede i 1933 
ble swastikaflagg satt må møtebordene. Det ble vanlig med nazihilsen og en kunne høre 
«Sieg Heil» i Rotarymøtene. Fra 1933 var det sjelden noen politiske diskusjoner blant Ro-
tarymedlemmene. Møtene var under streng overvåkning av Gestapo som kjente godt til 
møtene og også til tider var invitert. 
Hvordan opptrådte Rotary International? 
RI opptrådte som en ikke-politisk, ikke-religiøs organisasjon med lydighet til landets myn-
digheter. Ved fire besøk til Tyskland av Rotarypresidenter fra andre land deltok de med 
sine tyske rotaryvenner i salutering av land og naziparti. Og jødene som var ekskludert fra 
klubbene, fikk ingen beskyttelse eller støtte. RI var mer opptatt av å beholde sine tyske 
klubber enn å støtte sine jødiske medlemmer. 
 
Rotaryklubbene oppløses i 1937 
Etter hvert som Naziregimet viste sine ekspansive planer i 1936 med okkupasjonen av det 
demilitariserte Rhineland, ble motsetningen til Rotarys fredsprinsipper for store. Derfor ble 
offiserer i de tyske styrker og medlemmer av SS gitt ordre om å forlate Rotary. Etter ar-
rangementet av De olympiske leker i Berlin i 1936 ble Rotary ikke lenger akseptert av Na-
zi-partiet. Innenriksministeriet ba sine ansatte om å avslutte sitt medlemskap innen ut-
gangen av 1937. Andre ministerier fulgte snart etter med samme ordre. Antallet medlem-
mer i Rotary ble dermed halvert og klubber måtte nedlegges. I 1937 ble det endelig be-
stemt av nasjonalsosialistene at «Ingen med en ledende stilling i Tyskland kan være med-
lem av en internasjonal organisasjon».  
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Likevel var det ledere i Rotary som arbeidet for godkjenning og toleranse for Rotary. Gu-
vernør Hugo Grille i RC Berlin lovet full lojalitet til Der Führer. Guvernøren forsikret at det 
ikke var flere jøder som var medlemmer i Rotary. Han lovet at alt lovverk og alle resolusjo-
ner i Rotary skulle godkjennes på forhånd av Nazi-partiet og myndighetene. I tillegg lovet 
han at et høytstående medlem av Nazi-partiet skulle få en ærefull og ledende posisjon i 
Rotary. Hermann Gõring, lederen for det nazistiske parti og for det tyske luftforsvar, ble 
nevnt spesielt i denne sammenheng.  
Den 4.september 1937 ble det på en konferanse for tyske og østerrikske rotaryklubblede-
re bestemt at klubbene skulle oppløses. Dermed kom de myndighetene tre uker i forkjø-
pet. Hamburg Rk ville gå sin egen vei og utsette oppløsningen. Der laget presidenten en 
erklæring for samhandling med nazi-partiet. I erklæringen ble det ble foreslått at Nazi-
partiet skulle velge alle ledere i Rotary. 
 
Hvordan har det gått med Rotary i Tyskland etter krigen? 
Selv om det var vanskelig for rotarianere å møtes under krigen, var det mange vennskap 
som ble vedlikeholdt i «Vennskapssirkler» underveis. Kort tid etter krigens slutt tok senere 
rikskansler Konrad Adenauer kontakt med RI for å reetablere Kõln Rk. Han hadde selv 
vært medlem der, men blitt ekskludert i 1933. Etter hvert har det kommet mange klubber til 
slik at det i april 2019, ved ovennevnte boks utgivelse, var 1.091 Rotaryklubber i Tyskland 
med et samlet medlemstall på 56.350 medlemmer. 
 
Hvordan kan vi forklare Rotarys historie i Tyskland? 
Rotarianere er som folk flest: først mennesker, dernest rotarianere. Alle er opptatt av å ha 
arbeid, brød på bordet, sosialt fellesskap og påvirkningskraft i samfunnet. Underveis glem-
mes lett de største verdier i livet, deriblant menneskerettighetene. I Rotary skal vi ikke dis-
kutere religion og politikk. Men menneskerettigheter kan betraktes både som religion og 
politikk. Muligens var denne holdningen i Rotary med på å gjøre at mange rotarianere ikke 
så motsetningen til nasjonalsosialismens idégrunnlag.  
 
Vårt etiske grunnlag: Firespørsmålsprøven 
Uansett om vi ikke skal diskutere religion og politikk i Rotary, så vil Firespørsmålsprøven 
representere begge deler. Og Firespørsmålsprøven er det kanskje spesielt viktig at vi ikke 
glemmer i den tiden vi lever i nå. Den skal hjelpe oss til å handle rett. Ikke minst skal den 
hindre oss fra å gjøre noe vi vil angre på og skamme oss over senere, enten det er på det 
personlige plan, eller i forhold til samfunnet. Og her er spørsmålene, vårt felles etiske 
grunnlag, som vi aldri mer må svikte, men ta med oss ut i hverdagslivet, i jobb som i pri-
vatliv: 

 Er det sant? 
 Er det rettferdig overfor alle det angår? 
 Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 
 Vil det være til beste for alle det angår? 

                                                                                                                          —————————————————————————————————————————————————— 

 

Artikkelen er skrevet med utgangs-
punkt i denne boken.  

Den anbefales! 
I Rotary må vi ikke glemme feilene vi har 
gjort underveis. Derfor er det viktig å se 

litt tilbake på en historie vi helst vil  
glemme, denne gangen fra Rotarys  

aktiviteter i Tyskland i Nazitiden. Den kan 
vi alle lære mye av, ikke minst for tiden vi 

lever i nå.  
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Service Above Self        

En betenkning v/ Bjørn Rismyhr, AG3 i D-2250     
 
Slik lyder Rotarys hovedmotto fra 1989. Oversatt til 
norsk er det blitt til «Å gagne andre».  
 

Det synes jeg er en oversettelse som begrenser  
meningen i det engelske mottoet for mye. Jeg synes 
det heller burde oversettes med «Uegennyttig tjenes-
te», eller «Nestekjærlig innsats» Det viser at innsat-

sen ikke bare er en hjelp til andre, men at den også skal koste deg 
selv noe. Du må gi noe av deg selv, mer enn forventet. 
 
Begrepet service er i dag omtrent uten innhold. Noen av oss husker at 
service på bensinstasjonen var at personalet kom ut og fylte drivstoff 
på bilen. I dag synes service å være at de tar imot betalingen. For meg 
betyr begrepet service at man yter noe mer enn forventet, noe som det 
ikke blir betalt for. 
 
For meg blir derfor oversettelsen» Å gagne andre» altfor blek og  
begrenset. «Service Above Self» er noe mye mer.  
 

Den norske oversettelsen av Rotarys hovedmotto burde revideres. 

 

           April måned med  
  MATERNAL & BARNSHELSE 
 
Rotary International sitt nye månedlige 
tema for april er Matmoral og barnehelse! 
Hver dag risikerer mødre livet med å føde 
og millioner av barn dør hvert år av be-
handlende, forebyggende årsaker. 
 

Minst 7 millioner barn under fem år dør 
hvert år på grunn av underernæring, dårlig 
helsevesen og utilstrekkelig sanitet. For å 
bidra til å redusere denne satsen gir Rota-
ry immuniseringer og antibiotika til babyer, 
forbedrer tilgangen til essensielle legetje-
nester, og støtter opplærte helseforetak til 
mødre og barn. 
 

Rotarys prosjekter sikrer bærekraft ved å 
gi lokalsamfunnet mulighet til å ta eier-
skap til opplæringsprogrammene i helse-

 

vesenet. Maternal and Child Health Care er også anerkjent som et av Rotarys syv fokusområde. 
 
 
https://www.rotary.org/.../saving-mothers-and-children... 
  

https://www.rotary.org/en/our-causes/saving-mothers-and-children?fbclid=IwAR0SHAsc8B-4biIPa8qQWJF6gMb7kXTgxJqpdc7L0Clbqm86vT1H4QmWSUA#page-content


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

18 

Fra Bjørns hånd  

 

Noen utfordringer i Rotaryklubbene og et forslag til løsning. 
v/ Bjørn Rismyhr, AG 3 

 
Frafall 
Noen typer frafall er det ikke noe å gjøre med. De er naturlige i en 
organisasjon med høy gjennomsnittsalder. Men at medlemmer mel-
der seg ut, eller uteblir, kan vi forhindre bedre enn vi gjør. F.eks er 
det nyttig at man snakker med medlem som melder seg ut og spør 
om hvorfor. Fra en slik samtale kan man lære mye nyttig til å fore-
bygge nye utmeldelser. I tillegg kan man bruke anledningen til å 
ønske medlemmet velkommen tilbake. 
 

Forfall 
I mange klubber har man sluttet å melde forfall. Det er dumt. Alle som uteblir fra klubbmø-
tet bør melde forfall og gjerne sende en hilsen til sine klubbmedlemmer. En fin anledning 
er når de er ute på reise.. På den måten minner de seg selv på at de hører til i klubben og 
er litt med på møtet likevel.  Møteleder bør lese opp alle som har meldt forfall og eventu-
elle hilsener. En slik ordning er med å styrke fellesskap og vennskap. Uten at forfall blir 
lest opp, forsvinner meningen med å melde det. Klubber som har sluttet med å melde og 
lese opp forfall, bør vurdere å ta opp denne programposten igjen.  
 

Flytting 
Hva gjør man når et klubbmedlem flytter til et annet distrikt? Da er det gjerne greit å avta-
le med den som flytter at klubben får sende en beskjed til nærmeste klubb på den nye 
adressen. Og den nye klubben får en fin anledning til å møte opp og ønske velkommen! 
Slik kan medlemmer beholdes og vennskap etableres i en ny klubb.  
 

Nye medlemmer 
Alle RI presidenter, guvernører og klubbpresidenter har samme mål: flere medlemmer. I 
17+ år har Rotary hatt 1.2 millioner medlemmer. Også innkommende RI president 
Shekhar Mehta har samme mål. Han oppfordrer hvert medlem til å invitere med seg ett 
nytt medlem i løpet av neste Rotaryår. Hans målsetting er at Rotary skal ha 1.3 millioner 
medlemmer når han trer av i 2022. Hvordan kan vi nå dette målet? Det er så enkelt som 
så: Brenner du for Rotary, så vil du gjerne ha med en venn i klubben. Så spør din venn! 
Det er det han/hun venter på. Altfor mange glemmer noe så enkelt. Samfunnet er fullt av 
mulige Rotarymedlemmer! De venter bare på å bli spurt! 
 

Manglende oppmøte 
Fadderordningen er fin å bruke til å sørge for at medlemmer som uteblir fra flere klubb-
møter, får lavere terskel for å komme tilbake. Hvert enkelt medlem bør vite hvem som er 
fadderen, og hver enkelt fadder bør ta ansvar for dem han/hun tok inn i klubben. Vi vet 
det så godt, men gjør vi det? Ta en telefon, eller stikk innom den du er fadder for og som 
uteblir. Slå gjerne følge. Jeg har til gode å høre noen som har blitt sure for at de har blitt 
minnet om at de er ønsket til klubbmøtet. 
 

Manglende innbetaling av kontingent 
Hvor mange kontingenter skal man la forfalle før medlemmet som ikke betaler evt. anses 

utmeldt av klubben? Og ved utmelding må vel gjelden betales? I Karmøy Vest Rk har vi 
aktivisert fadderordningen slik at dersom én kontingent ikke betales, så vil purring også 
gå til fadderen. På den måten kan fadderen følge opp og hjelpe til med å få regnskapet 
ordnet opp. Dersom tre kontingenter har forfalt og ikke blir betalt innen kort tid, minner vi 
klubbmedlemmet på at det vil anses som utmelding fra klubben. Men gjelden må betales. 
Med fadderordningen unngår vi at gjelden blir stor og at medlemmet forlater klubben med 
en sur regning å betale som en siste hilsen. 
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Fra Bjørns hånd 

Service i dag, betyr det: «Gjør‘e sjæl!» 
 

Servicebegrepet er i dag helt utvannet. Tidligere var service 
på bensinstasjonen at de fylte drivstoff på bilen, gjerne fylte 
luft i dekkene eller endog olje på motoren uten tilleggsbeta-
ling. Hva gjør de i dag? De tar imot betalingen. Også utenom 
Covid-19 tider må du stå for all aktivitet med kredittkortet. 

«Gjør’e sjæl!» 
 

Og i banken da? Bank-ID eller Bank-ID på mobil gjør at du må gjø-
re alt selv. Det er ingen i banken som hjelper deg med regningene 

uten tilleggsgebyr. Du er selv blitt en bankfunksjonær, ulønnet sådan. Og kløner du til 
Bank-ID på mobil og ber om hjelp til å komme i gang igjen, så må du gjøre det selv med 
Bank-ID. Og på telefon med banken forklarer de igjen og igjen hvordan du skal gjøre det 
selv. På nett!  De kunne like godt sagt det rett ut: «Gjør’e sjæl!» 
 

NAV. Huff ja, NAV. Trykk, trykk, trykk. I beste fall kommer du til en saksbehandler som du 
kan snakke inn ditt budskap til på mobilsvar. Og senere svar er selvsagt, om du er så hel-
dig at de ringer tilbake, at du kan gjøre det på nett! Altså: «Gjør’e sjæl!» 
 

I dagligvareforretningen er de på vei til det samme. Selvsagt må du finne fram dine egne 
varer. Men når du lurer på noe, er alt personalet vekke. Jobber det ingen her? Jeg bare 
lurte på noe. Men hvem skal jeg spørre. Endelig finner jeg en i uniform. Men hun jobber 
ikke i denne forretningen, hun er bare innom og handler selv! Heldigvis er det enda et par 
kasser betjent med et menneske. Men de blir stadig færre. Så snart må også varene 
skannes og alle kortene puttes inn i rett hull, eller dekke små vinduer før handelen er 
gjort.  
Altså: «Gjør’e sjæl!» 
 

SAS, Telenor. Jeg må da få snakke med et menneske som kan hjelpe! Du får til svar at 
du må trykke 4, så trykke 2, så trykke 4 og deretter vente ca 15 minutter. For du er nr.32 i 
køen, men rykker snart fram. Så gir du opp, henter en kopp kaffe før du begynner igjen. 
Du tenker: Ikke søren om jeg gir meg! Men til slutt gjør du det. Og da finner du ut at «jeg 
kan jo gjøre det sjæl». På nett! 
 
 

Service, engelsk for tjeneste, er et mye brukt ord i Norge, men med en utvidet betydning. Service 
kan være den positive måten du forventer å bli behandlet på, eller service kan være en enda mer 
positiv måte å bli behandlet på enn det du hadde ventet deg. Service i sistnevnte forstand kan sies 
å være differansen mellom opplevelse og forventning. 

 

Service er ofte: 
Smile, møte blikket og si hei 
Fleksibilitet 
Kommunikasjon 
Velvilje 
Kvalitet 
Kvantitet 
Samsvar med forventninger 

 

 

Fra Wikipedia: 

Service – service i henhold til Informa-
tion Technology Infrastructure 
Library (ITIL) 

Tjeneste – norsk begrep tilsvarende 
det engelske 

Dårlig service er ofte: 
Avvik mellom kroppslig og verbal kommunikasjon 
Avvik i kvalitet 
Ensporede tjenesteytere 
Enhver opplevd service som er lavere en forventet 
service 
 

God service er ofte: 
Samsvar mellom markedsføring og virkelighet 
(holde hva du lover) 
Kvalitet levert over tid 
God kommunikasjon, uten usikkerhet etc. (et profe-
sjonelt inntrykk) 
Opplevd fleksibilitet 
Enhver opplevd service er høyere enn forventet 
service 

POA 

I Danmark snakker man ofte om «det lille ekstra.» 
når man mener god service. 

FAKTA 

https://no.wikipedia.org/wiki/Differanse
https://no.wikipedia.org/wiki/ITIL
https://no.wikipedia.org/wiki/Tjeneste
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Global Grant prosjektet til Karmøy RK i Cape Town 

MOT SA mot til å 
bry seg om  

globalt tilskudds-
prosjekt 

 
 

MOT Sør-Afrika har inngått et samarbeid med Rotary Club of 
Wynberg, Haugaland Videregående Skole, Karmøy Rotary Club 
og Rotary Districts 2250 og 2275, Rotary Foundation og Wes-

tern Cape Education Department (WCED) for å rulle ut sitt 
Courage to Care Global Grant-prosjekt. 

Prosjektet ble opprettet for å investere i fremtidige ledere ved å trene 
lærere til å styrke ungdommen med lederskap og livsferdigheter for å 
mestre sitt eget liv og forme fremtiden de ønsker for seg selv. MOT SA 
har som mål å utvikle robuste ungdommer til å være robuste rollemo-
deller i lokalsamfunnene sine. 

I mars 2021 arrangerte MOT Sør-Afrika sin første MOT Coaches' Basic 
Education Training for året på Fairmount Second School i Grassy Park. 

Totalt 26 deltakere er utdannet som MOT Coaches. De inkluderer rekto-
rer, lærere, sosialarbeidere og frivillige fra Fairmount, Zeekoevlei og 
Lotus High Schools, og tre samfunnsorganisasjoner. 

Louise Wheeler, en lærer fra Zeekoevlei High School, sa at hun beund-
ret at MOT-programmet konsentrerte seg om hvordan man kan for-
hindre utfordringer som mobbing, vold, tenåringsgraviditet og rusmis-
bruk, da fokuset vanligvis var på rehabilitering. 

Brian Dalton, MOT SA Styremedlem og et tidligere medlem av Wynberg 
Rotary Club, ønsket alle de 
nye trenerne velkommen til 
MOT-familien og sa at de vil 
bidra til veksten i skolen og 
hele samfunnet. 

Programmer og opplærings-
leder, Andiswa Makha, for-
talte at MOT-programmene 
inspirerte ungdommene til å 
være modige og selvbeviss-
te, og hun gledet seg til at 
flere ungdommer ble påvir-
ket. " MOT Coaches blir 
våre ungdoms rollemodeller 
og skaper et rom for dem å 
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føle seg trygge og komfortable. Å bruke din positive innflytelse som 
MOT Coach vil bidra til å nå våre unge mennesker på en ungdommelig, 
innovativ og oppriktig måte," sa Makha. 

Terence Klassen, rektor ved Fairmount Videregående Skole og MOT 
Coach, takket MOT Team, Rotary International og Wynberg Rotary for 
muligheten til å investere i ungdommene i lokalsamfunnene sine. Klas-
sen oppfordret de nye MOT-trenerne til å fortsette å pleie MOT-frøene i 
hverdagen og inn i ungdommens liv. 

MOT-programmene benytter seg av aktiviteter, refleksjoner, historier og 
gruppediskusjoner, for å skape den magiske atmosfæren og inspireren-
de opplevelser som bidrar til å styrke ungdommens eierskap til MOT-
verdiene som igjen styrker deres evne til å bygge seg selv og andre. 

Finn ut mer om MOT på www.mot.org.za 

Distrikt     

 

FAKTA: 
Prosjektet er nå skikkelig i gang og blir veldig positivt om-
talt i informasjonsbladet til FET Collegene, som går til alle 
av betydning i det Sør Afrikanske utdanningssystemet.. 

Det ser ut som prosjektet har fått en god start . 
Odd Henning Johannessen hadde ansvar for å lage søk-
naden og skal følge opp prosjektet videre. 

http://www.mot.org.za/
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Rekordmange nominert – i år deles det ut 
to talentpriser 

         Det florerer med unge talenter på Askøy. Se hvem som er nominert til talentprisene 2021. 

 

Askøy Rotary klubb har de siste årene gjort det til en tradisjon å dele ut talentpriser til ung-
dom under 25 år. 

Tidligere har det blitt delt ut én pris på 10.000 kroner til en ungdom med et spesielt talent 
innen kultur, sport og idrett, kunst, organisasjonsarbeid, ledelse eller på andre områder. 
 
I år er det rekord i antall nominerte og dermed skal det deles ut to talentpriser 

– I år dobler vi talentprisen og deler ut to fulle priser på 10.000 kroner hver, bekrefter Per 
Ove Askeland i Askøy Rotary klubb. 

19 talenter er nominert 
Han forteller at de i år har mottatt åtte nye talentforslag som er nominert til talentprisen. 

– I tillegg har vi tidligere kandidater som har vært nominert opp til flere ganger som også 
er med. Totalt er 19 kandidater nominert til årets talentpris. Alle kandidatene er opplagte 
talenter, sier Askeland. 

Prisen er et samarbeid mellom Askøy Rotary klubb og Askøyværingen. Utdelingen av 
årets talentpris vil skje senere i år. 

(FRA ASKØYVÆRINGEN) 

Tom-Stian Karlsen 

 

Klipp fra klubber 

mailto:tom.stian.karlsen@av-avis.no

