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Hva er Rotary? 

Rotary er en verdensomspennende yrkesorganisasjon som forener ledere fra 
næringsliv, frie yrker og offentlig virksomhet som ønsker å fremme velferd, 
høye etiske normer i alle yrker og som vil bidra til å bygge samhold og fred i 
verden. 

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for 
all virksomhet. 

1. Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre 

2. Å stille høye etiske krav i yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver 
enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gane samfunnet 

3. Gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv 

4. Arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et 
verdensomspennende felleskap av personer fra forskjellige yrker forent i idealet 
om å gagne andre 

 
 



Det hele startet i Chicago 1905 

ROTARY INTERNATIONAL 
- Stiftet 23. feb. 1905 i Chicago av Paul Harris 

- Første nordiske klubb startet i Norge 1922  Kristiania (Oslo) Rotaryklubb 1. juni 1922 

- Første klubb i D2260 Fredrikstad RK i 17. mars 1932  Fadderklubb Kristiania RK 

- Gjersjøen RK chartret: 11.10.93  Fadderklubb var Oppegård RK 



Navnet Rotary 

• Navnet Rotary kommer fra at de ukentlige møtene opprinnelig 
roterte blant medlemmene, som alle hadde forskjellige yrker.  

• I tillegg roterer de fleste vervene årlig 

• Tannhjulet symboliserer 
- rotasjonsprinsippet 
- 24 tenner, 6 eiker 
- kilespor (arbeid – ikke hvile 
- Fargene: kongeblått og gull 

• 24 tenner symboliserer at du er 
rotarianer 24 timer i døgnet 

• Bær nålen daglig for å vise ditt 
engasjement 



Rotarys motto 

Rotarianernes hovedmotto er å gagne andre ved: 
 
• å lære våre medmennesker å kjenne 

• å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og samfunnsliv 

• å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeide 

• å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som 
samfunnsborger 

• å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap 
over landegrenser og mellom mennesker fra alle yrker 



4-spørsmålsprøven 

Fire-spørsmålsprøven er, sammen med Yrkeskodeks for 
rotarianere, et viktig element i Rotary-medlemmenes etiske 
bevisstgjøring. 

De fire spørsmålene stiller vi oss selv, om det vi tenker, sier og 
gjør: 

1. Er det sant? 

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? 

 



Viktige områder som Rotary legger vekt på 



Mange aktiviteter 

• Mange tilbud til ungdom (se neste side) 

• Fellowship består av grupper som dyrker sine hobbyer. En av 
våre medlemmer har reist til blant annet Island på 
motorsykkeltur med venner han har møtt gjennom Rotary 
Fellowship. 

• The Rotary Foundation (TRF) med Bill Gates på laget  
I 2017 markerer vi 100-års dagen for et av verdens største humanitære fond. 

Med utgangspunkt i Rotarys grunnlegger, Paul P. Harris sitt yrkesetiske og sosiale formål med Rotary 
hadde  organisasjonen fra starten klare mål med sin virksomhet med vekt på samfunnstjeneste, 
lokalt og internasjonalt. Dette skapte et behov for å kunne organisere finansiell støtte. Et viktig trinn 
i Rotary sin historie var derfor opprettelsen av fondet i 1917. 



Mange tilbud til ungdom 

• Ungdomsutveksling ett skoleår (16-18 år) 
Et internasjonalt program der utenlandsk ungdom får ett års 
opphold i Norge, mens norske får et opphold i utlandet. Ofte blir 
studenten og vertsfamiliene venner for livet.  

• Sommerleirer (camps) for ungdom (15-25 år) 

• Stipendordninger, Georgiastipendet (18-24 år)  

• Lederopplæring for ungdom (Ryla) (18-24 år) 



Hvordan er vi organisert? 



Rotary internasjonalt og i Norge 

• Ca.  1,2 mill.  rotarianere  i ca. 33.000 klubber i ca. 200 land 
- ca. 140.000 kvinnelige rotarianere 
- ca. 2.000 klubber m/kvinnelig president 

• I Norge ca. 13.700 rotarianere i 338 klubber med 6 distrikter 
- 10 prosent er kvinnelige rotarianere (første i 1989) 

• Norge er i dag et av de land med den høyeste 
rotarianertetthet.  
Ca. én av 300 innbyggere er rotarianer 



Distrikt 2260 

• Omfatter 
- Østfold 
- Akershus (ex. Asker, Bærum) 
- Ørje/Töcksfors i Sverige 

• 47 klubber 
• 1.727 medlemmer 

 



Hva gjør Rotary i Oppegård? 

Tre klubber i Oppegård 
I Oppegård har vi tre rotaryklubber, Kolbotn-, Oppegård og Gjersjøen Rotaryklubb. Klubbene har ukentlige møter 
(ulike dager) med foredragsholdere, bedriftsbesøk, temamøter og sosial hygge. Møtene varer kun én time en 
gang per uke primært i 3. etasje i Kolben. 
 

Noe av det vi har bidratt til: 
• Lokalt sykkelløp 
• Kanoer til Slora 
• Oppbygging og vedlikehold av Sansehagen på Høyås bo- og rehabiliteringssenter 
• Brygge til padleklubben Ra på Kolbotn 
• Konserter 
• Opprusting pikeskole på Sri Lanka 
• Opplæringssenter i data for fattige barn på Sri Lanka 
• Rent vann i landsbyen Dong Tong 
• Shelterboxer til Haiti og Pakistan 
• Øyeoperasjoner i Burkina Faso 
• Gave til Røde Kors 



Hvorfor medlem? 

Ine Barlie 
Spesialist i fysioterapi for barn og ungdom 
Kolbotn Rotaryklubb 
Vi har gode eksterne og interne foredragsholdere, noe jeg lærer mye av. I tillegg har 
jeg fått flotte venner som jeg har det sosialt og hyggelig sammen med. Et fantastisk 
yrkesrelatert nettverk jeg anbefaler på det sterkeste! 

Ole Morten Ona Ringdal 
Daglig leder media 
Oppegård Rotaryklubb 
Rotary gir meg mulighet til å gjøre noe positivt for vanskeligere stilte mennesker. 
Møtene er et meningsfylt avbrekk i en hektisk jobb- og familiehverdag. 

Dag Johansen 
Controller 
Gjersjøen Rotaryklubb 
Rotary er en fin mulighet til å få både lokalt og internasjonalt nettverk. Å være med 
i Rotary betyr å kunne hjelpe andre, men er også meget utviklende for meg selv. 



Hvorfor bli med i Rotary? 

• Godt kameratskap, vennskap (møter og sosiale arrangementer for 
medlemmer og ledsagere) 

• Profesjonelt nettverk (møteplass av ressurspersoner med 
forskjellige yrker lokalt, regionalt og internasjonalt) 

• Personlig utvikling (foredrag, diskusjoner om utviklende temaer, 
ledelse av komitéer/klubben, kommunikasjon og 
presentasjonsteknikk, organisering og gjennomføring av prosjekter) 

• Mulighet til å bidra lokalt og internasjonalt (prosjekter) 

• Mange tilbud (ungdomsutveksling, RYLA, Fellowship, Rotary 
Friendship Exchange, Convention, Camps, Georgia stipend, Peace 
Fellows m.m.) 



Mer om oss på nett 

http://gjersjoen.mysiteshop.com/no/hjem 

 

http://gjersjoen.mysiteshop.com/no/hjem


Kommunikasjonsmål fremover 

• Rotary skal forynge medlemsmassen og øke mangfoldet, ikke 
minst kvinneandelen 

• Rotary profilerer seg nasjonalt på utvalgte områder 

• Rotary skiller seg ut gjennom høyt kunnskapsnivå, mangfold, 
fokus på etiske verdier og egenutvikling 

• Rotary har et konsistent budskap forsterket gjennom alle 
mediakanaler, inkl. hjemmesider og SoMe fokusert mot valgte 
målgrupper 

• Rotary skal være godt kjent for humanitært arbeid 



Gjersjøen Rotaryklubb 

• Stiftet i 1993 
• Møter på mandager kl. 19.30 i tredje etasje i Kolben.  
• 32 medlemmer, 17 kvinner og 15 menn pr. 27/5 2019 
• Vi er en av tre klubber i Oppegård kommune, og er den yngste klubben. 

Det som preger oss er blant annet: 
- godt samhold 
- nettverk 
- engasjerte medlemmer 
- interessante klubbkvelder  sosialt, foredrag og bedriftsbesøk 
- lokale- og internasjonale engasjementer/prosjekter 
- godt humør 

• Klubben består av kvinner og menn med varierende yrkesbakgrunn. Alderssammensetning fra 
40 og oppover... Alder betyr ikke så mye for oss, det er din yrkesbakgrunn og engasjement som 
teller, noe som gir vår organisasjon en unik styrke. 

Jean Lundberg overtok president-
vervet etter Tore Matre juni 2018  

https://www.facebook.com/gjersjoenrotaryklubb/photos/a.349167595243893/1063528647141114/?type=3
https://www.facebook.com/gjersjoenrotaryklubb/photos/a.349167595243893/1038659182961394/?type=3
https://www.facebook.com/gjersjoenrotaryklubb/photos/a.349167595243893/1063528677141111/?type=3
https://www.facebook.com/gjersjoenrotaryklubb/photos/a.934031593424154/934031776757469/?type=3
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