
Tips oss
Tlf: 924 33 180 /  

E-post: tips@
bydelsavisa.no

TIPS OSS: tlf. 924 33 180 / tips@bydelsavisa.no 30. AUGUST 2017   |   NR. 13   |   BYDELSAVISA STRINDA

Som aktiv rotarianer i 30 år får 
Eiliv Moe ofte det spørsmålet. 
Utfordringa da er å svare på de 
tilmålte sekunder og avlive myten 
om at Rotary er en lukket forening 
av og for menn! 

– Nei, det er ikke sant, Rotary 
har i alle mine år vært åpen for 
begge kjønn i alle aldre! Mottoet 
er «å gagne andre»!

Vennskap og samhørighet
– I Rotary får jeg oppfylt noe av 
et menneskes primære behov: 
vennskap og samhørighet. Det var 
også en av grunnene til at Rotary 
ble stiftet i 1905. Møter med ny 
kunnskap, treffe venner, knytte 
kontakter, jobbe sammen med 
prosjekter, sosiale treff, - engasje-
re seg og vær med, å være som Per 
Fugelli sier det, «en av flokken»! 
Etikk i alt vi gjør er en grunnpilar 
og politikk og religion holder vi 
utenfor.

I Trondheim er det 7 klubber.  
Noen har møter på kvelden, andre 
i lunsjtiden, en gang hver uke. På 
nettsiden Rotary.no er det over-
sikt over alle klubbene og om tid 
og sted for møtene. Her står også 
hvem som pt. er leder i den enkel-

te klubb. Møtene er åpne, alle er 
velkommen som gjest!

Polio
I 1985 bestemte Rotary seg for at 
sykdommen Poliomyelitt skulle 
utryddes! En enorm oppgave; 
350 000 barn og unge fikk smit-
ten og sykdommen hvert år den 
gang. Den medførte store lam-
melser og i mange tilfeller døden. 
I dag opplever de som ble smittet 
på 40-50-tallet betydelige sen-
virkninger. 

Det ble satt opp et vaksinasjons-
program og gjennomført syste-
matiske vaksinasjoner verden 
over. Etter hvert kom flere med 
på arbeidet, først FN med WHO 
og UNICEF, samt statlige bidrag. 
Norge er den største giver målt 
per innbygger. De siste 10 årene 
har Melinda and Bill Gates Foun-
dation vært en viktig bidragsyter i 
finansieringen av prosjektet «End 
Polio Now». Avtalen med dem er 
at for hver amerikanske dollar 
Rotary skaffer til veie, legger de 2 
dollar i potten! 

– Nå er vi snart i mål, forteller 
Eiliv Moe. 

– 3 land har ennå smitten i sin 

befolkning, men antall nye tilfel-
ler er gledelig lave, 37 i 2016 og i 
år er det så langt under 10 nye 
i hele veden! Det må imidlertid 
være 3 år uten nye smittetilfeller 
for at landet skal erklæres fritt for 
smitte, og viruset må være helt 
borte før kampen er over! Selv om 
vi er fri dette viruset i Norge, er det 
bare en feriereise unna! Alle må 
revaksinere seg!

Lokale prosjekter
De aller fleste Rotaryklubbene 
har internasjonale og lokale pro-
sjekter til beste for andre. Oversikt 
over disse finnes også på websi-
da til klubbene. Som et eksem-
pel bidrar medlemmene i min 
klubb, Charlottenlund RK, med 
transport for gratisbutikken Te & 
Tøy. Klær og mye annet kjøres fra 
lageret på Heimdal og ned til bu-
tikken i Ila, hvor de som har minst 
kan «handle» pent brukte klær og 
utstyr uten å betale noe.

Sosiale sammenkomster
Noen uker erstattes det ukentlige 
møtet med enten et bedriftsbesøk 
eller et godt måltid i hyggelige 
omgivelser, gjerne med ledsage-
re som her på en tur til Frosta vi 
hadde i mai i år.

Vil du være med?
– De som kan tenke seg å være 
med på dette sosiale lagarbeidet 
må ta kontakt med en av klubbe-
ne i Trondheim, oppfordrer Moe.

Du finner fram til ved å gå inn 
på Rotary.no og videre inn til hver 
klubb. Det er også mulig å ta kon-
takt med meg på eiliv@todalmoe.
no for å få mere info.

– Rotary er ikke en lukket 
forening av og for menn!
Hva er - og hva gjør - Rotary?

Kom og feir
sammen med oss!

Kaffe, kaker & 
give-aways!

Det vil være 
representanter fra

Aktiv eiendom
tilstede denne dagen!

Har du ennå ikke innstallert appen vår?
Kom innom en tur, så hjelper vi deg!
Vi kan også hjelpe deg med å innstallere VIPPS.

• Finansiering / alle typer lån
• Forsikring / skade og person
• Sparing / bank og alle 

typer fond

• Konto / alle typer kort 
og tjenester

• Eiendomsmegling: 
Aktiv

ÅPNINGSTIDER:
Man–fre 10.00–15.00
(eller etter avtale)

Kontakt: Arild S. Samstad,
Autorisert Finansiell Rådgiver 
Mail: asa@soknedal-sparebank.no 
Mobil: 970 40 066

Kontakt: Ruth Krabseth,
Kunderådgiver 
Mail: rkr@soknedal-sparebank.no 
Mobil: 90 72 00 55

www.soknedal-sparebank.no

Soknedal Sparebank avd. Valentinlyst senter | Anders Estenstads veg 4 , 
7046 TRONDHEIM (vis-à-vis Melhus Bakeri og Narvesen)

Servicetorg: 72 43 00 40

  Hurra!
 Vi feirer 1 år
på Valentinlyst!

Fredag 1. september

ROTARY-MEDLEM: Eiliv Moe har 
vært aktiv «rotarianer» i 30 år, og 
vil avlive mytene rundt klubben.

Snus- og 
røyke-
sluttkurs
Kurset kan bidra til at du 
gjør praktiske og mentale 
forberedelser til å slutte, 
får støtte og oppmuntring 
fra andre i samme situa-
sjon, lærer teknikker for 
å takle snus-/røykesug, 
endrer vanene dine, legger 
bort snusboksen eller 
stumper røyken.

Kursstart tirsdag 12. 
september kl 13.00 -15.00. 
Kurset går over 6 ganger + 
oppfølgingsmøte på Varde-
senteret, Mauritz Hansens 
gt 1F (ved pasienthotellet 
St. Olavs Hospital). Kursav-
gift kr 400. 

Påmelding/spørsmål til as-
trid-s.ronning@trondheim.
kommune.no. eller tlf 904 
13 680/952 74 644
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