GRORUDDALEN
ROTARY KLUBB

Flytegro (Luronium Natans)
(Finnes i Norge bl.a. i Alunsjøen)

Charterdato 04.05.1981

Rotary er en verdensomspennende organisasjon. Medlemmene er kvinner
og menn med bred yrkesmessig bakgrunn og erfaring fra privat og
offentlig virksomhet, og de representerer sine yrker på et høyt faglig nivå.
Rotarianere løser humanitære oppgaver, virker til å fremme høye etiske
normer innenfor alle profesjoner og medvirker til å fremme
internasjonal forståelse og fred i verden.

Rotarys motto: Service above self
Rotarys formål: Å gagne andre
Dette mål søker vi å nå gjennom:
1. Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre.
2. Å stille høye etiske krav til oss selv i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig
arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne
samfunnet.
3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv.
4. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et
verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i
idealet om å gagne andre.

Litt historikk
Rotary ble stiftet av advokaten Paul P. Harris i Chicago, Illinois den 23. februar
1905. Tanken bak Rotary var at forretningsmenn regelmessig skulle treffes i en
kameratslig ånd for å utvide vennekretsen av forretnings- og yrkesutøvere.
Medlemsskapet skulle begrenses til en representant for hver bransje eller hvert
yrke. Et ledd i formålet var at medlemmene skulle være hverandre til gjensidig

støtte i deres virksomhet, bl.a. gjennom rådgivning og utveksling av erfaringer.
De skulle treffes hver uke.
I dag er det ca. 1,2 millioner rotarianere i over 33 000 klubber i 200 land.
Rotary kom til Norden, og Norge, 1.juni 1922 som er charterdato for Kristiania
Rotary Klubb (i dag Oslo Rotary Klubb). For nåværende (2015) er det omlag
11 000 rotarianere i Norge fordelt på ca. 300 klubber i 7 distrikter.
H.M. Kong Harald V er æresguvernør for Rotary i Norge.
Groruddalen Rotary Klubb ble chartret den 4. mai 1981, og i juni 2017 har
klubben 32 medlemmer.

Rotary for kvinner og menn
Rotary var fra starten forbeholdt menn. Siden 1989 har også
kvinner hatt adgang til Rotary. I 2006 var kvinneandelen i
Rotary på verdensbasis ca. 12 %. Denne andelen har økt
betydelig år for år i den senere tiden. I norske rotaryklubber var
andelen av kvinner i 2017 på 21 %.
Man blir medlem av Rotary i den lokale klubben, enten hvor man bor eller hvor
man arbeider. Ingen kan melde seg inn i Rotary. Rotarymedlemsskap oppnås bare
gjennom innbydelse.

Rotary - rotasjonsprinsippet
De fleste verv i Rotary går på omgang og varer i ett år.
Rotaryemblemet, hjulet med 24 tenner, symboliserer heltidsengasjementet i og for Rotary, og "å gagne andre" 24 timer i døgnet.
Hjulet symboliserer også rotasjonsprinsippet i alt rotary-arbeid.

Rotarys arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt
Internasjonalt
Rotarys merkesaker er:
• Utdannelses- og utvekslingsprogrammer
• Humanitær utviklingshjelp
Rotary-fondet er verdens største privatfinansierte stipendie-program
og driver dessuten en omfattende humanitær virksomhet. Den
humanitære utviklingshjelp utføres på mange måter, bl.a. gjennom
prosjekter i u-landene med f.eks. utstyr til sykehus og bygging av
skoler. Ved alle Rotarys prosjekter deltar og kontrollerer rotarianere på stedet
gjennomføringen, slik at pengene blir brukt på rett vis.
Rotary arbeider for fred og forståelse over landegrensene. Dette
gjøres bl.a. gjennom internasjonal ungdomsutveksling, omfattende
studiestipender og gruppestudieutvekslinger.

Eksempler på humanitære prosjekter er Polio Plus og 3-H:
Rotary tok sikte på å utrydde polio på verdensbasis innen år 2005 og
har samlet inn betydelig beløp til dette arbeidet, i tillegg til å stille
med et betydelig antall kvalifiserte personer til selve
vaksineringsprogrammet. Oppgavene løses i nært samarbeid med
Verdens Helseorganisasjon WHO.
3-H står for Health-Hunger-Humanity, og er et rent humanitært
hjelpeprogram som støtter prosjekter i u-land, alt fra jordbruk og
undervisning til vannforsyning og helsearbeid.
Du kan lese mer om disse og andre prosjekter på www.rotary.org
Nasjonalt
Eksempler på to prosjekter som pågår i Norge er Lederskapsprogrammet RYLA
og Norsk Rotary Ungdomsfond - Handicamp Norway:
RYLA er et lederopplæringsprogram som tilbys ungdom i
aldersgruppen 18-24 år. Programmet gir ungdommer, som har
vist lederegenskaper, en innføring i hva lederskap er gjennom
foredrag og diskusjoner. Varighet på programmet er 3-4
dager.
HandiCamp Norway er en internasjonal sommerleir for
fysisk funksjonshemmede og funksjonsfriske ungdommer i
alderen 17-24 år. Leiren arrangeres annet hvert år og varer i 14
dager. Hovedhensikten er å integrere de to ungdomsgruppene
i fritidspregede aktiviteter.
Lokalt
Eksempler på aktiviteter i regi av Groruddalen Rotary Klubb kan være annet hvert
år har klubben yrkesveiledning blant ungdomsskoleelevene øverst i Groruddalen.
Påskjønnelse til den beste eleven ved Bjerke videregående skole. Klubben er nå
engasjert internasjonalt ved å gi økonomisk støtte til vanskeligstilte barn i Riga.
Prosjektet ledes av Diakonisentret i Riga. Groruddalen Rotary Klubb har også
støttet økonomisk, opprettelsen av en nattkafé for ungdom på Grorud. Klubben
bidrar også med støtte til Rotary-fondet og nasjonale og regionale prosjekter.

Groruddalen Rotary Klubb
Møter hver tirsdag
Groruddalen Rotary Klubb har møter på Thon Hotel Linne tirsdager kl. 18:30 –
19:30. På hvert møte pleier det å være et fast program med foredrag av egne eller
eksterne foredragsholdere, eller det kan f.eks. være:

•
•
•
•
•
•

Bedriftsbesøk
Presentasjon av firmaer / organisasjoner
Foredrag om ulike temaer
Yrkesforedrag (egne medlemmer)
Egoforedrag (egne medlemmer)
Sosiale samlinger

Mange forskjellige yrkesbakgrunner og bransjer
Groruddalen Rotary Klubb har medlemmer med forskjellige yrkesbakgrunner og
som tilhører mange forskjellige bransjer, blant annet:
-

Administrasjon
Advokat
Bilbransjen
Boligforvaltning
Forskning og
undervisning
Foto

-

Juveler og gull
Lege
Legemidler
Lærerutdanning
Maskiner verktøy
Med. teknisk
utstyr

-

Politi
Rettsvesen
Rørproduksjon
Samferdsel
Skotøy
Utdanning

Givende og interessant å være rotarianer
Det finnes flere grunner som gjør det givende og interessant å være medlem av
Rotary;
• Fellesskapet i klubben: - Møte og bli kjent med mennesker i mange
forskjellige yrkesgrupper og næringsvirksomheter.
• Møteprogrammet: - Faglig og personlig utvikling gjennom utveksling av
kunnskaper og erfaringer fra hverdags- og arbeidslivet.
• Rotarys arbeid - lokalt og internasjonalt: - Anledning til å gjøre noe
verdifullt for enkeltmennesker og samfunnet.
Interessert i å vite mer om Rotary og Groruddalen Rotary Klubb? Ta gjerne
kontakt!
GRORUDDALEN ROTARY KLUBB
Du har fått denne brosjyren av:
Thon Hotel Linne, Statsråd Mathiesensv.12
0598 Oslo
Tirsdager kl. 18:30 – 19:30
Tlf.:
Postadresse: c/o Thon Hotel Linne
Postboks 4 Linderud, 0517 Oslo
E-post: groruddalen@rotary.no

4-spørsmålsprøven
Rotary har laget denne sjekklisten for sine medlemmer og
anbefaler å prøve det vi sier og gjør mot følgende:
1. Er det sannhet?
2. Er det rettferdig overfor alle det angår?
3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap?
4. Vil det være til beste for alle det angår?

