
«Ut av mørket», et spontant prosjekt.

Nannestad Rotaryklubbs REFLEKS-AKSJON
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Bakgrunn

• Et av våre medlemmer kom i fjor høst kjørende og oppdaget
plutselig en “usynlig” fotgjenger i veikanten. Han klarte
heldigvis å svinge unna!
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• Hvor mange ofre kunne vi ha fått?

– En påkjørt, tilskadekommen ungdom

– En «uoppmerksom»(?) angrende bilfører

– Familie ……
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• Ungdommen ble tilbudt å bli kjørt til der 
gangveien begynte og ble forklart alvoret i 
situasjonen.

• Medlemmet la de neste (mørke) morgenene 
merke til hvor mange som syklet til skolen 
uten sykkel-lys og refleks.

• På neste Rotarymøte ble prosjektet unnfanget 
da han fortalte om disse hendelsene!
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Prosjektets planlegging

• En rask planlegging ble foretatt av 4-5 personer og arbeidsoppgaver fordelt:

– Kontakt med Ungdomsskolen
(som var positive til refleksaksjonen og informerte elevene)

– Kontakt med Trygg Trafikk
(som bidro med sykkel-lykter og refleksbånd)

– Anskaffe Refleksovertrekk til skolesekker
(klubben kjøpte inn disse)

– Anskaffe Rotary-klistremerker
(som vi klistret på det vi delte ut)

– Kontakt med Lensmannskontoret
(som gjerne ville bli med på refleksutdelingen)

– Kontakt med lokalpressen
(som førte til at EUB stilte opp både før og under aksjonen)
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Prosjektets gjennomføring

• Etter en drøy ukes arbeid ble aksjonen gjennomført i “store fri” på
Nannestad Ungdomsskole.
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Prosjektets synlighet i nærmiljøet

• Ungdomsskolen, Lensmannen og elevene fikk greie på at det var Rotary 
som sto for aksjonen. 

• Det var artiklene i EUB som gjorde aksjonen mest synlig for omverdenen, 
først
-under forberedelsene: ….
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• …og deretter under gjennomføringen:
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Medgåtte ressurser for klubben

• Direkte kostnader v/ innkjøp: 4.000

• Utførte dagsverk: 4
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Prosjektets «liv».

• Prosjektet skal gjennomføres i høst (2017) også

• Vi skal søke om Rotary-midler for å finansiere deler av det

….. det var det!   


