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Rotary er en humanitær organisasjon med 1,2 millioner medlemmer i 35000 

klubber over hele verden. I Norge er vi omtrent 10000 medlemmer, spredt over 

hele landet, med 284 klubber. 

Paul Harris var en nyutdannet jurist i Chicago, på starten av 1900 tallet. Det var 

nedgangstider og mange næringsdrivende slet med å få virksomheten til å gå 

rundt. Chicago var belastet med mye korrupsjon og kriminalitet. 

På sin vei til jobben gikk Harris forbi en rekke virksomheter han visste kunne 

trenge hjelp. «Hvorfor møtes ikke disse lederne? – kanskje jeg skulle banke på 

dørene og invitere til felles erfaringsutveksling over en kopp kaffe.»  

Disse møtene ble fort populære, og de begynte å kalle seg en klubb.  

 

Som grunnlegger Paul Harris selv sier: 

«Formålet var å starte en klubb hvor ledere fra vidt forskjellige bransjer kunne 

treffes for å utvikle vennskap, bygge nettverk og hjelpe hverandre med å utvikle 

virksomhetene. Bakteppet var et pulserende Chicago med store muligheter, 

men mye korrupsjon og en røff forretningskultur, og hvor man ikke gikk av 

veien for å skade en konkurrent. Behovet for et vennligsinnet og vennskapelig 

miljø var felles for mange.» 

 

Ryktet om de næringsdrivende som møttes regelmessig spredte seg raskt, og 

etter starten av Rotary i 1905 ble det startet opp nye klubber mange steder i 

USA, Europa og alle rede i 1921, i Oslo. 

Det humanitære aspekt var neppe diskutert i den første tiden, men det tok ikke 

mange år før organisasjonen også satte seg ideelle mål, om et bredte 

samfunnsengasjement, for å møte de mange udekkede behov i samfunnet 

rundt seg. Convention i Atlanta 1917 ble en skillelinje – hvor Rotary Foundation 

ble etablert. 



Oppdraget til Rotary Foundation of Rotary International er å gjøre rotarianere i 

stand til å fremme verdensforståelse, velvilje og fred gjennom forbedring av 

helse, støtte til utdanning og bekjempelse av fattigdom. 

Alle Rotarianere er med å bidra til Rotary Foundation i kraft av sitt 

medlemskap, gjennom medlemskontingent og gjennom bidrag til konkrete 

prosjekter. Prosjektene kan være lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. 

I dag er det seks fokusområder der Rotary Foundation er med: 

• Forebygge sykdommer, - spesielt gjennom «End Polio Now» 

• Skaffe rent vann og fremme bedre sanitære forhold 

• Støtte til bedre utdannelse 

• Støtte lokale økonomier, gjennom microlån, opplæring og utdannelse 

• Mor – Barn – prosjekter 

• Fremme fredsarbeid, gjennom gratis studieplasser ved Fredsuniversiteter 

på seks steder i verden. Vårt nærmeste er i Uppsala i Sverige 

Siden starten for litt over 100 år siden har Rotary Foundation bidratt med over 

4 milliarder USD til bærekraftige prosjekter som har forbedret livsgrunnlaget og 

verdigheten til millioner av mennesker. 

------------------- 

Årsaken til vi i dag kaller oss et yrkesbasert nettverk, - vi samler fremdeles 

ledere på tvers av yrkesbakgrunn og type virksomheter. I tillegg bærer vi med 

stolthet den humanitære fanen høyt ved vårt store engasjement og bidrag til 

Rotary Foundation. 

Lokalt, - i nærområdene, - utfører medlemmene dugnadstimer, - rydding av 

turstier, sette opp gapahuk, leksehjelp til innvandrere, rydding av badeplasser 

og bygging av fasiliteter som gjør opplevelsene større og rikere for oss alle. 

------------------ 

I Rotary går alle verv og oppgaver i klubbene på omgang.  

Tanken bak dette er at alle skal bidra og alle skal få muligheter.  



Rotary-norge er delt i seks distrikter. Fra Nord-Møre til Kirkenes er et av 

verdens nordligste distrikter, med 44 klubber og 1100 medlemmer. Distriktet 

har en leder, - som også byttes ut 

hvert år. I Rotary kalles 

distriktslederen Guvernør og 

topplederen i Rotary International 

kalles RI President. 

For neste Rotaryår, fra 1.juli 2020 

til 30.juni 2021 er det Holger 

Knaach som er RI President. 

Holger og kona Suzanne er fra 

Tyskland. I distrikt 2275, vårt 

vidstrakte og nordligste distrikt er 

det Terje Gaarden som går på 

som Guvernør. Terje er medlem i 

Åsen Rotaryklubb. 

Guvernøren skal bidra til at RI Presidentens årstema, «Rotary Opens 

Opportunities» blir spredt til alle klubbene. Temaet gir oss «muligheter» 

gjennom året, -til medlemsutvikling, klubbutvikling, nye prosjekter og styrking 

av vår egen kunnskap om Rotary og organisasjonens arbeid. 

18.-20.september 2020 er det Distriktskonferanse i Stjørdal, en årlig samling for 

alle Rotaryanere i distriktet. Samlingene er en fin anledning til å bli enda bedre 

kjent med Rotary, prosjektene som drives og ikke minst bli kjent med andre 

medlemmer i vårt langstrakte distrikt. I år skal hovedtema på vår konferanse 

være «Når Vann og Miljø blir fredsskapende». I og med at Rotary er med i 

mange prosjekter for å skaffe rent vann, vil dette være i fokus. Flere inviterte 

foredragsholdere kommer og forteller om vann og natur, - og hvordan dette er 

med å bedre tilværelsen for mange mennesker, - samtidig som det gir en 

fredsskapende tilnærming. 

Foredragene er åpne for alle, - kom gjerne til Quality Airport Hotell, Stjørdal 

sentrum, lørdag 19.september. 

--------------- 

Rotary er en åpen organisasjon, både kvinner og menn kan bli medlem. Det 

finnes en klubb ikke langt fra der du bor. Se klubboversikt på www.rotary.no. 

Ta gjerne kontakt, - bli en del av fellesskapet med motto «Service Above Self».  



De fleste klubbene har ukentlige møter, én time, med tidsaktuelle foredrag, 

prosjektrettet arbeid eller et bedriftsbesøk.  

Rotary passer for deg som ønsker et mellommenneskelig engasjement. Til 

gjengjeld får du nye venner, delta i interessante klubbmøter og få økt kunnskap 

om næringsliv og andre organisasjoner. Du får kunnskap om en stor 

organisasjon som bidrar til en bedre verden. Kanskje vil du ut i felten, gi av din 

tid til et av de store prosjektene Rotary bidrar til. Vi har oppgaver til alle. 

Velkommen er du! 

 

Terje Gaarden 

DG D2275 2020-2021 

 

Mail: terje@gaarden.as 

Mobil: 920 27 316 
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