
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

The Rotary Foundation 

Vi har kommet til november og november er måneden hvor det skal settes fokus på The 

Rotary Foundation (TRF). Mottoet til TRF er «Doing good in the world». Helt fra starten i 

1905, så har Rotary hatt høyt fokus på samfunnstjeneste. Paul Harris ville at klubben skulle 

engasjere seg utad og han ville at medlemmene skulle påta seg oppgaver av verdi for 

samfunnet. Prosjekter av denne typen krevde finansiering og i 1917 ble The Rotary 

Foundation grunnlagt. Siden den gang har fondet vokst seg stort og i 2021 ga det bl.a. støtte 

til over 2.000 Global Grant prosjekter. Det ga 384 mill USD i tilskudd til forskjellige 

prosjekter. Fondets totalkapital i 2021 var 1.290 mill. USD. Siden fondet ble etablert for mer 

enn 100 år siden, har stiftelsen brukt mer enn 4 milliarder dollar på livsforandrende, 

bærekraftige prosjekter.  

Rotaryfondet ville ikke klart sine oppgaver om det ikke hadde vært for bidrag fra 

Rotaryklubber og enkeltmedlemmer fra hele verden. Det totale bidraget til fondet var i 2021 

354 mill. USD. 

Bidrag til The Rotary Foundation kan gis til ulike fond: 

• Annual Fund 

• PolioPlus Fund 

• Endowment Fund 

• Peace Fund 

• Disaster Response Fund 

 

 

 

 

Guvernørens månedsbrev 

november 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

November er Rotarys måned for 

The Rotary Foundation 



Ved bidrag til TRFs Annual Fund blir midlene stående til forrentning i 3 år for så å bli fordelt 

50/50 til District Designated Fund (DDF) og World Fund. DDF midlene blir, etter visse regler, 

disponert av distriktet og kan da benyttes til forskjellige prosjekter (District Grant og Global 

Grant). 

 

For at klubbene skal kunne søke om bidrag til et prosjekt fra TRF, må minst et medlem av 

klubben delta på et kvalifiseringskurs i distriktet. Frist for å søke om bidrag til et District 

Grant prosjekt er 1. desember. Ytterligere informasjon finnes i TRF Håndbok og i 

retningslinjer for distriktet (begge finnes på distriktets hjemmeside). 

 

 

 
            
 
 

 

 

 

 

 

 

RI President Jennifer Jones besøkte District 2260 31. oktober 2022.    

Distrikt 2260 var så heldige å få besøk av RI 

President Jennifer Jones mandag 31. oktober. 

Ca 200 medlemmer hadde funnet veien til 

Quality Hotel Entry, Mastemyr.  

Etter at Distriktsgguvernør Hans Christian Kihl 

hadde ønsket velkommen, holdt Rotarys 

Internasjonale 

President Jennifer 

Jones et inspirerende 

innlegg om hvordan 

Rotary får til endringer 

som skaper et bedre liv. 

Om hvordan engasjerte kvinner ga poliovaksine og 

hvordan lokale helsearbeidere fikk halvert 

dødligheten av malaria.  

Etter Jennifer Jones presentasjon holdt DPSC Bjørn 

Olav Rosseland et meget interessant og innholdsrikt 

foredrag om polio, hvordan Rotary har bekjempet 

sykdommen og hva som er status i verden i dag. For 

sin innsats i å spre kunnskap om sykdommen motok 

 

Imagine Rotary Tour of Scandinavia 

 



Bjørn Olav en PHF fra Gjersjøen Rotaryklubb. Utmerkelsen ble overrakt av RI Presidenten. 

På programmet videre fortalte president Irene Bergsland hvordan Rakkestad Rotaryklubb 

har arrangert en RYLA reunion. Dette er kankje en idé for mange klubber. 

Rakkestad Rotaryklubb arrangerte 16. – 17. september et seminar for tidligere RYLA-

deltagere. Hensikten med seminaret var å presentere kommunens mangfoldige næringsliv 

for ungdommene hvorav mange p.g.a. videre utdannelse hadde forlatt kommunen. De 

ønsket også at RYLA-studentene skulle bli kjent med klubben slik at de eventuelt ble nye 

Rotary medlemmer om de kom tilbake til Rakkestad. 

20 interesserte unge voksne meldte seg på og deltok på seminaret. Programmet gikk over to 

dager og besto bl.a. av at ordføreren ga en orientering om kommunen og kommunens 

muligheter. En representant fra Rakkestad Næringsråd fulgte opp ordførerens innlegg. 

Videre ble det presentasjoner og besøk i en rekke av kommunens mange firmaer. 

Målet med seminaret var at studentene ser på de mulighetene de har, ikke minst i 

lokalmiljø/egen hjembygd. Rakkestad Rotaryklubb ønsker selvfølgelig også at noen av dem 

finner veien til klubben som kommende medlemmer. 

Distriktsguvernør Hans Christian Kihl fortalte videre om Rotary Business Network (RBN) som 

har blitt en suksess i sør og som nå også har startet opp i nord. RBN møter tre ganger per 

halvår; RBN Sør på Kihl gård i Råde, og RBN Nord på Herredshuset på Jessheim. 

RI-presidenten fikk også i oppdrag å åpne en tursti rundt Kolbotn Vannet. Klubbens 

president, Hanne Kurter Bergersen, viste bilder fra prosjektet før RI-presidenten klippet det 

symbolske båndet og erklærte stien for åpnet. 

 

 

 

 

 

Utloddning av et bilde malt av broren til Jennifer Jones 

  

 



Hele kvelden hadde det vært salg av lodd til inntekt for PolioPlus. Ved møtets slutt ble det 

trukket og bildet fikk en eier og PolioPlus fikk 9.000 kroner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Og last not least: 

Rotary i Norge begynner å få på plass bilder til bildebasen. Det blir mange fine bilder fra norsk natur i 

ulike årstider, med Rotary-logo på. 

Men komitéen har behov for flere action Rotary-bilder. Mange klubber i distriktene driver med gode 

prosjekter, og det finnes bilder fra dette, blant annet på Facebook og distriktenes hjemmesider.  

Rotary i Norge har behov for følgende: 

• Rotarianere som aktiv gjør noe, (altså ikke står rett opp og ned i pent tøy og håndhilser) 
gjerne med en Rotary-vest på, og som tydelig holder på med en aktivitet 

• Menneskene på bildet godkjenner at de blir med på bilder som er nedlastbare for alle 
klubber i Norge (GDPR) 

  

Send bilder til PDG Berit Reppesgård (beri-rep@online.no) – leder kommunikasjonskomitéen i Norfo, 

eventuelt til webmaster Trygve Danielsen: Webmaster, ROTARY - Klubber i 

Norge (webmaster@rotary.no) innen 25. november. 
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