
   

Nyhetsbrev Desember 2013 

Månedsbrev  

Desember 2013 
 

Tema: Ditt bidrag til Rotary – det kan mangedobles! 
 ”Global grant” og ”District Designated Fund  (DDF)” er to trylleord, 
Det første kan mangedoble dine innbetalinger til Rotary. Nå skal du se 
hvordan: Du innbetaler for eksempel årlig 600 kr. til Rotary Fond. Det 
gir deg skattefradrags mulighet. Det gir også din klubb større mulighet 
for økonomisk hjelp, når det skal lages prosjekter, fordi din klubb får 
poeng når du gir. Utover det beløp klubben selv samler til fondet, kan 
det nemlig søkes om tilskudd fra distriktet og dette blir doblet fra The 
Rotary Foundation. Bruk da for eksempel avtalegiro. 

Det andre trylleord, DDF, har også magisk virkning. Det kan det søkes 
om tilskudd fra distriktets midler til prosjekt. Distriktet kan hvert år 
hente ut 50% av sitt DDF til distriktsstøtte i klubbene. Avhengig av 
hvilket prosjekt klubben støtter, kan det være tale om et tilskudds 
prosjekt, hvor det søkes midler fra The Rotary Foundation. Har 
klubben ikke vært involvert i prosjekter, skal man ikke la seg avskrekke 
for det er nå nye og enklere regler.  

Finn det prosjekt din klubb vil starte og få mange av pengene i retur 
som klubben har innbetalt. Det er kun fantasien, som setter grenser for 
hvilket prosjekt klubben skal i gang med lokalt eller internasjonalt. Frist 
for  å søke distriktsstøtte er 15.november hvert år. Global støtte har 
ingen søknadsfrist. Tenk langsiktig i klubben din. Det er NÅ det skal 
gjøres, mens det stadig er penger i kassen! Med vennlig hilsen Elisabet 

RUNDT OM I ROTARY 
Desember er Familie-måneden i Rotary 
Husk dine nære og kjære.  
Husk også dem som har mistet sine elskede dette året.  
Godt blir det å ta livet med ro noen dager. 
 
Ideer: 
Har du tenkt på at du kan få inntekter til klubben av reklame på nettsiden 
din? Se på denne:  http://www.nedenes.rotary.no 
 
Guvernørens kalender i Desember 
Klubbesøk: Bø og Notodden Rk, Porsgrunn Rk 
Distriktsrådsmøte og AG gruppens møte i Porsgrunn med felles middag. 

 
Presidentsamlingen Januar 10.-11. 2014. Vi samles til hyggelig 
samvær på Fevik Hotel igjen, fredag ettermiddag og reiser derfra 
tidlig lørdag ettermiddag. Påmeldingen til dette samvær kan gjøres nå 
på distriktets nettside. www.d2290.rotary.no 
 
Under ser du bildet av den hjelp som Water Survival Box UK gir. - Rotary 

Distrikt 2290 
Guvernør 2013-2014 

Elisabet Stray 

 
 
Websiden  
Innlegg til distrikts-websiden 
sendes til Peter Stray-Röding 
som en Word-fil, med bilder 
vedlagt, eller som PDF-filer 
med bilder innsatt. 
Mail: dico2290@rotary.no 
Vi ser frem til å høre fra dere 

 

  



       
AG` s hjørne- Denne måned skriver Ass. Guvernør Dag Helge Tvedt. 
SHELTERBOX. Guvernøren sendte en oppfordring til rotaryklubbene om å se på 
mulighetene til å støtte arbeidet med en eller flere bokser til hjelpearbeidet i 
Filippinene. Flere klubber reagerte raskt og tok kontakt med Strand rotaryklubb 
som organiserer ShelterBox i Norge. Klubbene involverte seg og fulgte opp 
slagordet for 2013/14, «Engage Rotary-Change Lives». 

Hvordan ble ShelterBox til? Ideen ble til i 1999 da Rotarianer Tom Henderson, en 
tidligere Royal Navy redningsdykker, så en nyhetsreportasje om en naturkatastrofe 
der brød ble kastet fra lasteplanet på en lastebil i regn og dårlig vær. Han så på 
dette som en lite verdig måte å hjelpe andre på, og tenkte at med et telt som kunne 
beskytte mot vær og vind ville sjansen til å overleve være mye større. I 2000 startet 
ShelterBox opp da Helston-Lizard Rotary Club i Cornwall i England bestemte seg 
for å ha dette som et klubbprosjekt. Etter dette ble ShelterBox en frivillig 
internasjonal katastrofehjelpeorganisasjon med hovedoppgave å skaffe husly for 
mennesker i katastrofeområder. ShelterBox leverer umiddelbart bokser med nød 
utstyr til naturkatastrofer over hele verden. Boksene er utvidet til familie på opptil 
10 personer med telt, barneaktivitetspakke, varme og beskyttelse, verktøy og 
kokeredskaper. 

Boksene blir levert på stedet av spesialtrenede «ShelterBox Response Team» i tett 
samarbeid med lokale og internasjonale hjelpeorganisasjoner og medlemmer av et 
verdensomspennende nettverk av Rotary klubber. Siden 2001 har ShelterBox 
bidratt med varme og verdighet i over 140 katastrofer i over 70 land. 

Med hilsen Assisterende Guvernør DAG 

PROSJEKTER i klubbene – Se aktivitetene til disse to klubbene! 

Risør Rotaryklubb: Risørflekken 
Posisjon: 58-43.39N 009-14.40E. Hvitmalt flekk på fjellet, trolig det eldste 
sjømerket i Aust-Agder som fremdeles er i bruk og jevnlig vedlikeholdes av 
Risør RK.  

Risør Rotary klubb bygger alltid  St. Hansbål den 23.06 for Risør lokalt til  St. 
Hansaften Da er det møtefri i klubben hvis det faller på møtedagen 

Jarlsberg Rotaryklubb: Slottsfjellmuseets uteområde. Klubben gjør 
vår – og høst dugnad . Jarlsberg er      
 Vakt i ”Rotary - porten” på Tønsberg - messen 

Jarlsberg Rotaryklubb har et vakkert banner. De er ihuga beundrere og støtte for 
arbeid rundt dette skipet, Osebergskipet. De synger  Tønsberg – sangen i 
klubbmøtet, noe Guvernøren var så heldig å oppleve i august 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitasjon til Convention 2014 

http://www.riconvention.org/ 

 

Desember bilde   J  ”Godt blir det å ta 
livet med ro noen dager.” 
Med gode Rotary ønsker  og 
God jul.  Fra Guvernør Elisabet 

 

https://www.rotary.org/en/give 

Guvernøren vil gjerne foreslå for dere 
alle å kjøpe en liten Polio Pins hver. 

Den koster kroner 100 og blir din 
julegave til polioforebyggelse i verden. 
På Presidentsamlingen i januar 2014 tar 
jeg dette med meg, så dere kan bestille 
en hver. 

Bilde av 
Risørflekken 

Bilde av slottsfjellet 

  

 

  

Jarlsberg Rotary Klubbanner 


