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NOVEMBER er FOUNDATION MONTH!!!
Det nytter! Hva har din klubb på gang?

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum
Kjære presidenter og medlemmer i Distriktsorganisasjonen

NOVEMBER - FOUNDATION MONTH! 

Dette er måneden da vi begynner å tenke på jul, og langt bak i hodet er vi 
i gang med planlegging av gaver. Vi tenker på hva vi skal gi, og kanskje har 
vi noen tanker og minnes med glede og takknemlighet de gaver vi selv har 
fått opp gjennom årene. Det var vel ikke alltid de store og dyre gavene 
som betydde mest, men kanskje aller mest vissheten om at noen brydde 
seg om oss.

Slik er det også med fondet vårt, The Rotary Foundation. Vi støtter det 
for å vise at vi bryr oss, og at vi i tillegg til å ha det hyggelig sammen med 
gode venner vil noe mer med vårt rotarymedlemskap. Når vi løfter i flokk 
blir det resultater, og når vi alle bidrar med litt, blir det summer som 
monner.

Årets TV-aksjon viste oss barn som lider, barn som ønsker skolegang, som 
trenger rent vann og som er avhengig av hjelp for å få et verdig liv. 
Penger som vi sender inn til fondet vårt brukes ofte til slike prosjekter. 
Tenk om det var våre barn eller barnebarn som måtte gå i flere timer for 
å hente vann. Eller kanskje ønsket å lære å lese og få utdannelse, men 
ikke hadde muligheter.
Vi gir av vår overflod, for mottakerne kan det gjelde livet.

Når vi sender ut studenter til ”fredsuniversitetene”, kan vi gjøre det 
fordi du og din klubb har bidratt med penger. Vår egen Stian Jensen holdt 
et flott foredrag på Lillestrøm under Rotary Institute, og jobber nå i 
forsvarsdepartementet. En annen tidligere norsk student, Gert Danielsen, 
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arbeider nå for FNs utviklingsprogram i syd-Afrika. Muliggjort av 
Rotaryfondet og blant annet ditt og klubbens bidrag.
Fondet dekker gruppestudieutvekslingen (GSE), Rotarys frivillige 
arbeidere over hele verden og mye mer.

Nå i november har klubbene over hele verden dette i tankene og 
klubbenes program bærer preg av at fokus skal være på fondet vårt, 
og hvilke resultater som blir oppnådd.
Det er konserter, foredrag, utlodninger, utstillinger, sosiale aktiviteter 
og andre spennende arrangement som alle har en ting felles: Inntektene 
går til Rotaryfondet.

Mange klubber har egne møter med opplæring om nettopp TRF. Hva 
fondet er, hva kan vi bidra med og hvordan kan vi nyttiggjøre oss fondet.
HVA HAR DIN KLUBB PLANLAGT?
Til slutt to saker. En med minus og en annen veldig hyggelig sak:

1. Det er bare 7 klubber i distriktet som har sendt inn penger pr 
30.september i år

2. Når det gjelder avtalegiro så er Farsund best i landet!!! Klubben 
har registrert 19 medlemmer med avtalegiro. KJEMPEFLOTT

Og som om ikke det er nok:
Nr 3 og 4 på landsbasis som har flest medlemmer med avtalegiro er 
Brevik og Langesund.

Klubben på andreplass er Haugesund RK fra distrikt 2250.

Det er nytt skjema for avtalegiro som kan lastes det ned fra 
Rotary.no

Lykke til med innsatsen for rotaryfondet i november!

                        Edrund Olaisen
                        DRFC 2290
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