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November er måned for The Rotary Foundation (TRF). 
 

Rotary International er vurdert til å være en av de 

viktigste frivillige organisasjonene i verden når 

det gjelder å skape positive og varige endringer 

for mennesker over hele kloden, i lokalsamfunn 

og for enkeltindivider.   

TRF er en egen stiftelse som kanaliserer pengene via Rotary International (RI) til prosjekter, 

utdanning, utveksling, fredsarbeid etc. Uten denne stiftelsen ville RI ha vært en tannløs 

organisasjon der klubbene rundt om i verden hadde drevet sitt eget lille arbeid lokalt. 

Pengene som kommer inn til TRF, kommer fra klubbene, faste donorer, gaver og andre 

kilder.  

I vårt distrikt kommer de fleste pengene fra klubbene, og de tas i de fleste tilfeller av 

medlemskontingenten som hver enkelt av oss betaler halvårlig. I noen av klubbene har 

medlemmene opprettet avtalegiro med et fast beløp. Da kan det årlige beløpet inngå i 

ordningen med skattefritak slik som i andre veldedige organisasjoner. 

RI har som mål at det innbetales 100 USD pr. medlem, og Distriktet vårt har satt 75 USD som 

et mål i år. 

 

Vi lever i landet som FN i mange år har vurdert som et av de beste landene å bo i, og derfor 

ser vi ikke så mye til alle pengene og prosjektene TRF finansierer rundt om i verden. Som 

innbyggere i dette landet og som medlemmer av Rotaryklubber, er jeg av den oppfatning at 

vi bør yte vår del til prosjekter, Polio+ og andre hjelpetiltak i Rotarys regi ved å sørge for at 

TRF har midler til fortsatt å være en av de viktigste stiftelsene for å lage varige forbedringer. 

 

Jeg kan ikke unngå å nevne at 50 % av de pengene som vi sender til TRF fra vårt distrikt, 

kommer tilbake til distriktet tre år senere og kan brukes til lokale og internasjonale 

prosjekter, støtte Global Grant-prosjekter og til Polio+. I år vil totalt 17 klubber få penger til 

prosjekter som de har søkt på. Til sammen blir det utdelt kr 180 700,-. I tillegg har klubber 

fått kr 34 000,- til prosjekter av distriktets egne midler. 

 

The Rotary Foundation er vår pengekiste, og den bidrar til mye godt i verden. Det skal vi 

som rotarianere være stolte av! 

 

 



Polio+ 
Kanskje noen lurer på hvorfor det kommer et beløp godskrevet 

hver enkelt klubb på Polio-kontoen i år? Grunnen er at et 

overskudd i Norfo (Norsk rotaryforum) på kr 330 000,- er 

overført til Polio+, og det er bestemt at pengene skal godskrives 

alle klubbene i Norge i forhold til medlemstallet. 
Det finnes fremdeles noen få tilfeller av polio, og det ville være en katastrofe om vi skulle gi 

oss nå. Det trengs mye penger til å utrydde sykdommen fullstendig. Aksjonen som har vart 

siden 1985 må sluttføres! 

 

Håndbøker i kommunikasjon. 
Kommunikasjonskomiteen i Norfo har i over ett år jobbet med å utvikle en 

kommunikasjonsplan, og det har medført at alle klubbene i distriktet vårt har fått en 

håndbok i kommunikasjon samt andre hefter med ideer hvordan man kan komme ut i 

lokalsamfunnene med informasjon om organisasjonen vår. Jeg håper at disse vil bli brukt. 

Mange har etterlyst slikt materiell, og de som har sett det, uttrykker mange lovord om 

innholdet. 

 

Er du medlem av Rotary? 
Hvor mange av oss har ikke fått dette spørsmålet? Jeg har i løpet av 

mine 33 år i organisasjonen blitt spurt om jeg er medlem. 

Dessverre har jeg ofte svart: «Ja, det er jeg» og ikke noe mer. 
Dette har jeg sluttet med! 

 

 

Nå sier jeg med entusiasme:  

«Ja, jeg er medlem av Lyngdal rotaryklubb, og der treffer jeg mennesker med forskjellige 

yrker og ulike erfaringer og synspunkter. Det bidrar til at jeg kan utvide min egen horisont. I 

tillegg har vi dagsaktuelle foredrag om offentlig forvaltning, næringsliv, kultur, historie etc. 

Jeg vet ikke om andre steder i Lyngdal hvor jeg kan få slik informasjon. Dessuten er Rotary en 

av de viktigste frivillige organisasjonene når det gjelder å skape positive endringer i verden. 

Utrydding av polio er en av de viktigste oppgavene». 

 

Min erfaring er at mange blir nysgjerrige når de hører dette og stiller oppfølgingsspørsmål. 

 

Prøv det! Du rekker å si det i heisen mellom første og fjerde etasje! 

 

Vennlig hilsen 

Gaute 


