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Vi skal klare utfrdringene både med Polio Plus og med Annual giving

Risør RK,- en oppegående 60-åring

Husker dere Annual Giving?

Vi er overveldet av de store gavene internasjonalt som er gitt til Polio Plus 
prosjektet. Bill og Melinda Gates har lagt 255 millioner USD i potten og har 
utfordret Rotary til å bidra med 200 millioner. Vi har erkjent at siste fasen i 
polioutryddelsen blir ekstra krevende og kostbar. Som hovedpart i Polio Pluss 
ventes det at vi skal gi så det monner. Klubbene har lagt seg i selen for å yte sitt. 
Målet om kr. 500 pr. medlem og mer er allerede innbetalt fra mange klubber. 
Givergleden har vært imponerende. Tallene viser at vi er godt i gang, men at målet 
fortsatt er et stykke unna. Ingen har problemer med å forstå hvilken historisk 
oppgave vi har påtatt oss. 

I disse tider der Polio Plus er så sterkt prioritert er det lett å glemme at det 
klubbene også har som prioritet å betale inn til The Rotary Foundation. Det vi har 
betalt inn på Annual Giving i år bestemmer hvor mye som vil være tilgjengelig til 
prosjekter om tre år. Lite nå gir lite da. 

Ifølge distriktets mål er det anbefalt at bidraget bør være minst 35 USD pr. 
medlem, ca. 240 kroner. Hvordan klubben gjør dette er selvsagt dens egen sak. Alle 
klubbene har satt sine egne mål for rotaryåret, noen har allerede gitt mer enn det 
anbefalte bidraget. Fjoråret viste at noen klubber bidro med nær 10 ganger det 
anbefalte minstebidraget og det hjelper jo litt for oss andre. For inneværende år 
er resultatet for den enkelte klubb svært varierende. Polio Plus er et krafttak som 
varer noen år før vi har en poliofri verden og er derfor et uhyre viktig 
engasjement. Annual Giving er det som skal gjøre oss til en organisasjon med 
meningsfylte prosjekter for å gagne andre. 

Jeg oppfordrer presidentene å ta saken opp og se hvor klubbene står med sitt 
bidrag til Annual Giving er. Ennå er det noen måneder igjen av rotaryåret. Ditt 
bidrag teller! 

Risør Rotary Klubb feirer de 60
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Risør RK har 62 medlemmer, regnet i forhold til befolkningen står det i deres 
område 150 innbyggere bak hvert medlem. På verdensbasis er det omtrent 2500 
bak hver rotarianer. Det er rett og slett mange rotarianere i Risør. På 60-års 

jubileumsfesten sist 
lørdag møtte 45 og 
gjester fra 
fadderklubben 
Kragerø og 
naboklubbene. En 
riktig festaften ble 
det med taler, flott 
meny og fine viner, og 
dans etterpå.

                  PHF Solveig 
Aanonsen og PHF Svein 
Tore Stiansen

Lokalene i Buene, 
gammelt havnelager, 
er de mest 
spektakulære og helt i 
tråd med Risørs 
tradisjoner. 

Kveldens høydepunkt 
var da president 
Mette Marit Salvesen, 
delte ut Paul Harris 

Fellowship til to meget fortjente medlemmer: Solveig Aanonsen var den første 
kvinne i Risør RK og hun har vært med på å prege klubben. Om kort tid drar hun til 
Brasil som reiseleder for et GSE, en utfordring hun tok uten nøling. Den andre var 
Svein Tore Stiansen, sekretær for den neste guvernøren, som kjent Fred Schwabe-
Hansen, også medlem i Risør RK. Svein Tore har gjennom mange år hatt et særlig 
engasjement for ungdomsutvekslingen. Applausen viste at klubben stod bak valget. 
Jeg gratulerer PHF’ene og takker klubben for en flott fest! 
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