
  

   

 

Stort engasjement i vårt 
distrikt! 

Jeg har nå besøkt de fleste klubber, og kan registrere at det er stort 

engasjement i våre klubber i Oslo, Asker og Bærum og Buskerud. Det har vært 

mange høydepunkter. To rettet mot unge kan stå som eksempler: På 

Guvernørbloggen har jeg bl.a. skrevet om fredstudentene fra Uppsala og 

Bradford som besøkte våre freds 

institusjoner  https://guvernorbloggen.blog/2018/01/25/next-generation-of-

peacemakers/ 

Videre arrangerte Nesbyen Rotary årets Wintercamp. Du finner nærmere 

omtale her: https://guvernorbloggen.blog/2018/02/20/rotary-youth-exchange/ 

 



  

 

Mange gode prosjekter 

På besøk i Vestheim Rotary kunne 

klubbens president fortelle at 

klubben har inngått avtale med 

Diakonhjemmet om et 

mentorprosjekt. En av utfordringene fra 

guvernør til presidentene ved inngangen 

til dette Rotaryåret var: 

«Etablere eller oppretthold partnerskap 

med en bedrift, offentlig etat eller frivillige 

organisasjoner og samarbeid om et 

prosjekt.» 

Vestheim har som svar på dette innledet 

et samarbeide med Diakonhjemmet 

Sykehus AS. Vestheim Rotary etablerer et 

mentorprogram som skal hjelpe ledere på 



Diakonhjemmet til å konkretisere og nå 

sine mål i yrkeslivet. Viktige parametere er 

å tydeliggjøre «adeptens» egenskaper, 

utvidelse av personlig nettverk, spre 

kompetanse på tvers av yrker og 

kunnskap om praktisk ledererfaring mm. 

Prosjektet går i første omgang over ett år, 

og styres av HR Direktøren på 

Diakonhjemmet og programansvarlig i 

Vestheim Rotary klubb.  
 
Et nytt og viktig prosjekt ble igangsatt i 

2016 av Athenæum Rotary. Athenæum 

ønsker å gi et viktig bidrag til 

integreringsløftet. Athenæum-medlemmer 

ble mentorer for flyktninger, som ledd i et 

samarbeidsprosjekt mellom klubben og 

gründerbedriften Kobler. Å komme inn i en 

meningsfylt jobb er en av de viktigste 

forutsetningene for vellykket integrering av 

flyktninger. Athenæums mentorprosjekt 

retter seg mot flyktninger som deltar eller 

har deltatt i kommunens 

integreringsprogram. Ved å koble nøye 

utvalgte mentées med høyere utdannelse, 

med rotarianere med erfaring og nettverk 

fra næringsliv og offentlig forvaltning, 

sikter prosjektet mot å fremme bedre 

forståelse av norske samfunnsforhold og 

kultur, og raskere og smidigere innpass i 

arbeidsliv eller studier. Prosjektet har 

bidratt til en vitalisering av klubben og fått 

mange medlemmer til å engasjere seg 

aktivt i arbeidet. Klubben vil gjennom 



prosjektet gjerne også mobilisere andre 

Rotaryklubber. 
   

14 februar gjennomførte Nesbru Rotaryklubb sin 

5. Vinterkonsert i Holmen Kirke. Det var etter 

sigende en flott musikalsk opplevelse med mye 

smil og latter, og selvfølgelig om kjærlighet også, 

på selveste Valentinsdagen. Tema for årets 

konsert var «Love is in the air» og den var det så 

absolutt også.  Etter klubbens 5. vinterkonsert, 

har klubben nå totalt samlet inn ca. kr.170.000,-. 

Legger man til støtten fra Gates foundation er 

totalt ca. kr. 510.000,- tilgjengelig for 

poliovaksiner.  

Dette gir poliovaksiner til over 100.000 barn. 

 

Akersborg Rotary er nå i gang med sitt prosjekt 

rettet mot unge som skal gjøre riktige veivalg 

knyttet til utdannelse og karrierer. Flere klubber 

er med.  

 

 

Modum Rotary har som flere klubber avholdt 

yrkes- og utdanningsmesse i samarbeide 

med offentlige og private aktører rettet mot 

ungdom i Modum, Krødsherad og Signdal. 

Modum Rotaryklubb har oppgaven med å 

skaffe og organisere deltagere fra nærings – 

og yrkesliv som kan bemanne respektive 

stands på messen. I år var det et 100 talls 

stands, og med videreutdanningsmuligheter 

godt representert. 
 

Flere klubber arrangerer konserter av 

ulike slag. Kolsås Rotarys årlige 

konsert med H.M.Kongens Garde, 



 

Gardemusikken går av stabelen 

6.mars.  

 

Nordstrand arrangerer 

musikkonkurransen hvert år. Finalen 

går 14.mars kl 19.00 - 

http://nordstrand-musikkonkurranse.no/ 

 

11. APRIL KL 1900 er det 

jubileumskonsert i HELGERUD KIRKE i 

anledning at Sandvika Rotary Klubb er 

55 år i 2018. 

 
Alle klubber guvernøren har besøkt har omtale 

av besøket på Facebooksiden Rotary Distrikt 

2310: 

https://www.facebook.com/Rotary.Distrikt.2310/ 

. Tilsvarende er dette omtalt på vår 

hjemmeside fortløpende.  

Read More  
 



 

People of Action 
kampanjen  

På vårt Brand Center på 

www.Rotary.org, finnes nå maler og 

instruksjoner for vår nye kampanje 

som rulles ut over hele verden. Man 

kan f.eks bruke egne bilder - 

nedenfor fra Lierklubbenes arbeid på 

Lier Bygdetun - med det nye 

profileringsmaterialet.  

 

Dialogmøte om medlemskap, 
Trening av distriktsteam 
2018/19 - og til helgen PETS 
og Distriktstrening 
På torsdag arrangerte medlemskap - og 

klubbutviklingskomiteen dialogmøte på Hotel 

Opera. Vi direkteoverførte møtet slik at 

deltakere med lang reisevei - i første rekke 

Gol, Ål og Nesbyen, - kunne følge 

arrangementet over nettet. Spennende å ta i 

bruk ny teknologi. Dette satte ingen demper 



 

på deltakerne som utvekslet synspunkter og 

ideer. Et nyttig møte. Klubbene får 

presentasjonene tilsendt. 

 

På lørdag var det opplæring av vårt nye 

distriktsråd for 2018/19. DGE Svein Eystein 

Lindberg er i rute med sine forberedelser - og 

teamet er i det vesentlige på plass. Distriktet 

er imidlertid alltid på utkikk etter nye krefter 

som vil være med å utvikle et relevant Rotary 

for fremtiden. 

 

På guvernørbloggen er det et innlegg om 

medlemskap og de ressurser som Rotary 

stiller til disposisjon for medlemsutvikling: 

https://guvernorbloggen.blog/2017/09/03/tema-

medlemskap/  

 
 

Rotary Leadership 
Institute 

Rotary Distrikt 2310 går sammen med 

Rotary Distrikt 2260 om å etablere en 

divisjon av The Rotary Leadership 

Institute #RLI 

(www.rotaryleadershipinstitute.org). Første 

samling for orientering om programmet og 



 

å etablere de første "faculty members" er 

gjennomført. 

Flere vil bli knyttet til programmet som 

fakultetsmedlemmer. Vi planlegger en 

gjennomføring av de første samlinger i 

samarbeide med vårt nabodistrikt i løpet 

av våren. Du kan lese mer på 

guvernørbloggen: 

https://guvernorbloggen.blog/ 
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