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Rotarys motto er
"Å gagne andre" - "Service above self"

DISTRIKTSGUVERNØR  NILS-PETTER  SVANHOLM

Kjære alle rotaryvenner i Distrikt 2290,

God ide å trekke inn andre i forbindelse med ukebrevet , slik på tampen av 
guvernørperioden. Nils-Petter får et lite pusterom, og flere involveres. Kan 
godt tenke meg å prøve noe liknende når den tid kommer.  

Selv har jeg fått i oppdrag å skrive litt om mulighetene for frivillig internasjonal 
innsats i regi av Rotary. Som mange vil vite har jeg hatt gleden av å ofre av 
min tid og kompetanse som tannlege for å bistå trengende i forskjellige deler 
av verden. Derfor er det vel heller ikke så underlig at Frivillighetstjenesten 
opptar meg. Et av målene for min fremtidige guvernørperiode er at samtlige 
av distriktets rotarianere skal bli klar over denne muligheten til å gjøre en 
innsats i Rotarys tjeneste.

På s 66 i Norsk Rotary Årbok (”Matrikkelen”) blir Den skandinaviske 
legebanken trukket fram som et eksempel på et stort hjelpeprogram under 
Frivillighetstjenesten. Flere norske rotarianere, mest leger, har i årenes løp 
tjenestegjort i regi av dette programmet. Men det som ikke nevnes, er 
mulighetene for folk med ulik bakgrunn og yrkeserfaring å melde seg til frivillig 
innsats for prosjekter som er administrert direkte fra Rotarys hovedkvarter i 
Evanston. Slike prosjekter har vanligvis kommet i stand gjennom såkalte 
Matching Grants (MG) og finansieres ved at de frivillige tildeles Individual 
Grants (IG), til dekning av reiseutgifter, kost og losji. Det utbetales derimot 
ingen form for lønn. (Mer om MG og IG kan finnes på s. 71 i ”Matrikkelen”, og 
alt man trenger å vite om frivillighetstjenesten står beskrevet på RIs 
hjemmeside: http://www.rotary.org/programs/volunteers/index.html ).

Som et godt eksempel kan tannhelseprosjektet i Kottivakkam i det sørlige 
India nevnes. Det ble startet opp i 2001 etter initiativ fra Lørenskog RK.  
Mange rotarianere, ikke minst fra Norge, har kunnet gjøre en frivillig innsats 
her, og dermed bidratt til å gjøre livet lettere for fattige barn og voksne i 
storbyslummen. Jeg hadde selv gleden av å gjøre en innsats her, sammen 
med min kone, i juni 2004. Les mer om prosjektet på 
http://welcome.to/kottivakkam. God Sommer! Hilsen DGN Svein Aanestad
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