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• Betydning av aktiviteter og prosjekter i 
klubben 

• Litt om prosjekter i Årnes Rotaryklubb. 



Rotarys formål: 

• Fremme og styrke viljen til å gagne andre som 
grunnlag for all virksomhet. 

• ------------------------------- 

 

• Stille seg spørsmålet: «Hvorfor er vi egentlig 
rotarianere»? 

• Hva vil vi med vårt medlemskap? 



Rotaryfondet 

Rotary Foundation opprettet i 1917, har vokst til 
å bli et kraftig virkemiddel i Rotarys` arbeid og er 
i dag et av verdens største privatfinansierte 
stipendieprogram og driver en omfattende 
humanitær virksomhet. 

De fleste rotary-stipendiene er gitt av Rotary-
fondet. 



Prosjekter i Rotary 

Ofte tilfeldigheter 
Skaffe penger uten å bruke klubbkassa, 
 men muligheten er der til å søke om 

noe midler fra Rotary-fondet. 
 



Lokale prosjekter 

• Den lokale klubben, Utall av muligheter. 

Eks. 

    Årnes Rotaryklubb: 

• «Klokketårnprosjektet» Nes Kirkeruiner. 

• Boka: «Gamle Nes» 





 
Internasjonale prosjekter 

Eks: Polio pluss: samarbeid over hele verden. 

.Hjelp til grå stær operasjoner i Burkina 
Faso(Oppegård Rotary) 

.Brannskader i Etiopia (Harstad syd Rotaryklubb) 

.Støtte til pikehjem i Brasil(Giske rotaryklubb) 

.Myggnettprosjektet (Kråkerøy Rotaryklubb) 

.Namins i Latvia. 

 

 



MALARIA-MYGGEN 



Myggnett er en selvfølge 



Malaria tar barna! 





 











Planlegging og gjennomføring av 
prosjekter 

• Planlegging 

• Samarbeid 

• Samhold 

• Problemløsning 

• Teamarbeid 

• Nettverksbygging 



Nes kirkeruiner 

• Kirken er fra 1100 tallet, satt i brann under 7 
års-krigen mot Sverige i 1567, men ble 
gjenreist senere. 

• 1697: utvidet til korskirke 

• Kirken brant ned i 1854 etter et lynnedslag, 
men ble aldri gjenoppbygd pga. rasfare på 
stedet. 



Gamle Nes- Glimt fra 1000 års historie 

• Ide om festskrift blir til bokprosjekt som 
utarbeides parallelt og legges ut for salg 
høsten 2011. 



























Overrekkelse til Nes Kommune 11 juni 
2010 

• Innbydelse gikk til alle sponsorer, involverte 
personer, gjester og alle bidragsytere. 

 

















TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! 

 
 
 
 
 

• LYKKE TIL MED PROSJEKTARBEID I ALLE 
KLUBBER I 2260. 

• Klubbmedlemmene får den største 
gevinsten tilbake! 


