
Ukebrev nr.49 - uke26 - 22.juni 2009

http://d2290news.rotary.no/index.php?mod=one&id=22992  
Skriv ut siden

Fellesskapet mellom Rotary og Rotaract

Styrken ved det internasjonale fellesskap mellom 
Rotary og Rotaract!!!!

Til tross for at jeg hadde verv og oppgaver hjemme i Norge som Past President og Rotaract/Rotary 
koordinator var jeg nødt til å følge mitt hjerte og forsøke å gjennomføre mitt drømmeprosjekt. Nødvendig 
research førte meg til Shanghai – den andre siden av kloden.

Ikke overraskende er det både Rotary og Rotaract klubb her. Jeg har hatt gleden av å være til stede 
under begge foreningers møter. Jeg har blitt ønsket velkommen med åpne armer, og en varm vennlighet. 
Det har virkelig bevist verdien og styrken ved å være medlem av Rotary/Rotaract for meg. Spesielt fordi 
Shanghai for tiden er en meget internasjonal by, der klubbene har medlemmer og besøkende fra hele 
verden.

Driften av både Rotaract og Rotary her er meget god, og det er en rekke prosjekter som pågår i de to 
foreningene. F.eks. har Rotary i Shanghai utført mer enn 240 hjerteoperasjoner. Allerede på andre møte 
etter at Rotaract klubben ble ”re-chartret”, planla de søppelrydding in gatene, og tilstelling av aktiviteter for 
det lokale studentsamfunn.

Det er en stor glede å se hvordan interaksjonen mellom Rotaract og Rotary her er. De deltar på 
hverandres møter og arrangementer samt hjelper hverandre med sosiale prosjekter både i lokalsamfunnet 
og utenfor.

Vi gjør det bra i Norge for tiden, men jeg har en sterk oppfattning om at vi kan lære mye av Rotaract og 
Rotary in Shanghai som kan være med å forbedre vårt arbeid hjemme.

Som en Rotarianer sa; ”Det å være medlem av enten Rotary eller Rotaract er som å ha en familie hvor 
enn du er i verden” Jeg har fått erfare dette med egen erfaring, og oppfordrer alle som reiser til Shanghai 
om å besøke klubbene her nede.

De beste hilsener fra

Lars Jørgen Kielland Haug

Past president Rotaract Norge
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