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Light up Rotary 
Høstmørket, vind og regn har også sine positive sider: Nå er det bedre tid til inneaktiviteter, 

og til å følge RI-presidentens oppfordring om ”Light up Rotary”. Det vil forresten RI-president 

Gary C.K. Huang selv bidra med når han kommer til Norge i begynnelsen av november for å 

møte Kong Harald, rotary-guvernørene og enkelte innbudte gjester. Det er et møte jeg gleder 

meg til.  

Rotary lyser opp tilværelsen for mange mennesker rundt om i verden – og sterkest er 

kanskje lyset fra Rotarys mangeårig kamp mot polio.  Siden midten av 1980-tallet har Rotary, 

WHO, UNICEF og helsemyndighetene i mange land sørget for at rundt 2 milliarder barn har 

fått poliovaksine.  Tallet på poliorammede i verden er falt fra 350 000 pr år på 1980-tallet til 

færre enn 700 i fjor. Men fortsatt finnes poliosmitten i noen få land, og vi må ikke gi oss før 

smitten er utryddet. Om ikke hver enkelt av oss kan dra ut for å vaksinere, så kan vi bidra 

med de pengene som trenges for å nå målet innen tre år: End Polio Now! Flere klubber satte 

fokus på polioarbeidet i forbindelse med verdens poliodag 24. oktober. 

RI-presidenten er også opptatt av at flere mennesker skal få glede av Rotary-medlemskap. 
Mange vil gjerne gjøre noe for andre i fritiden sin. Vi har et stålende tilbud om lokalt og 
internasjonalt engasjement, paret med vennskap og hygge! Jeg vet at mange klubber sliter 
med medlemstallet. Det kan vi gjøre noe med: La oss øve på å se hverandre i klubben, be 
med gjester på møtene, og vær ikke beskjedne på Rotarys vegne! Sett lyset på alt det vi 
gjør, og det vi i fellesskap kan få til for å glede andre! Det finnes så mange positive 
mennesker som gjerne vil gjøre en innsats. Men vi må vise dem hvor de har mulighetene til å 
gjøre det! 
   

Stor aktivitet i klubbene. 

 Det har vært en aktiv høst i distriktet. Mange klubber har hatt arrangement til inntekt for 
polio og andre prosjekter. 
Lågendalen Rotary klubb: 

.   
 
 
Jarlsberg Rotary klubb skal ha sin torskemiddag i desember, og inntektene fra 
vinutlodningen der skal gå til polio, sier president Unn-Tone Lien. 
 
Grøm Rotary klubb er nå med i sitt første Global Grant, og hjelper barn på Sri Lanka.  

Svein-Eirik Jensen 

Distriktsguvernør 2014-15 

President Christen Bugge forteller at klubben deltok på en 

markedsdag i bygda og samlet inn penger til kampen mot 

polio. Med «2 for 1» fra Bill Gates blir det fort verdifulle 

kroner.i  



 
 
Horten Rotary Klubb: 

  
 
 
 
Langesund Rotary klubb 

  
 
Nedenes og Arendal Rotary klubber gikk sammen om et lørdagsarrangement i Arendal 
sentrum der de profilerte hele Rotary.  I tillegg til rotarianere fra begge arendalsklubbene var 
også flere studenter med. De solgte andelsbrev til Shelterbox, og med bidrag fra begge 
klubbene ble det nok til å få to shelterbokser. 
 
Skien Rotary klubb markerte poliodagen med besøk av Karin Endsjø – poliorammet 
medaljevinner fra Paraolympics, og Paul Harris Fellow for sin innsats for poliorammede i 
mange land, og for sitt brennende engasjement for Polio Plus. 
 
Skien Rotary Klubb samlet også 250 mennesker til foredraget ”Å bli mitt beste jeg” med 
psykologen Trond Haukedal. Møtet var gratis, men klubben fikk inn et pent beløp til 
distriktets Litauenprosjekt gjennom pengegaver fra de frammøtte og ved boksalg. 
 
Klubbene i distriktet har markedsført Rotary og Rotarys ideer på en glimrende måte.  
« Light up Rotary» er blitt mer enn et motto.  
 
November er måned da vi er bedt om å ha fokus på The Rotary Foundation – fondet vårt.  
Fristen for å søke om district grant var 20.oktober, og det var kommet inn 11 søknader. 
Distriktet har mulighet til å søke om ca 109.000 kr til klubbenes prosjekter (kan variere noe 
med dollarkurs på utbetlingstidspunktet). TRF-Komiteen melder om fin fordeling på lokale og 
internasjonale prosjekter. 
 
ÅRSMØTER. 
Mange klubber har årsmøte i ukene framover, og med så mange gode ledere som vi har i 
klubbene, regner jeg med at det verken vil mangle på vilje eller evne til å ta et tak for 
fellesskapet. Lykke til!  
     
    Vennlig hilsen DG Svein-Eirik 

arrangerte i oktober sitt "Rotary Kort og 
Godt"  for fjerde gang.   
Invitasjonen var sendt alle klubber i 
Vestfold, men målgruppen var nye 
medlemmer og mulige reflektanter. Rundt 
60 personer deltok, og de fikk korte glimt 
av noen av de spennende muligheter som 
Rotary gir. Les mer på 
http://horten.rotary.no/ 

markerte seg godt under sitt arrangement på 

kjøpesenteret Brotorvet forleden. Rotary var 

godt synlig, og budskapet var lett å selge, 

rapporteres det fra en stor og aktiv gjeng. 

Bilde fra Porsgrunns Dagblad/PD 


