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Rotary informasjon 2022– 2023

Rotarianere tilhører hver sin klubb. Rotary klubber 

tilhører sitt distrikt. Alle Rotarianere, klubber og 

distrikter utgjør tilsammen Rotary International. 

Medlemmer har adgang til alle klubber i hele verden. 
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Distrikt 2250 (ett av 6 i Norge) Sone 18 (av totalt 34)

Soneinndeling brukes 

for å fordele 

stemmeretten i.f.m. 

valg innen Rotary 

International.



Vårt service senter ligger i 

Witikonerstrasse 15 i Zürich.

Rotary secretariat / service senter



Kort Rotary Historie
• RI etablert av Paul Harris 23.02.1905 i Chicago

• 1912 første Rotary klubb i Europa

• 46,000 klubber / 1,400,000 medlemmer i 200+ land

• Norge: 6 distrikter, 330 klubber, 12,000+ medlemmer

• Vårt distrikt (2250): 51 klubber, 2000+ medlemmer  

• Kina har kun 2 klubber (Beijing & Shanghai)

• Cuba hadde klubber frem til revolusjonen i 1959. 

• Rotary er representert ved:

• WHO, UNESCO, UNICEF, UN-FAO & andre org.

• RI’ president taler til FN den 24. oktober hvert år.

• Polio redusert med over 99,9% siden 1985

• Polio-pluss har bidratt med over 500 mill. $

• Pluss nye 200 mill.$ samt 355 mill.$ fra Bill Gate



Polio utryddelse status (oktober 2022):

Alle Rotary klubber er med i prosjektet.

Antall polioutbudd redusert fra millioner til noen få siden 1985



Er det sant ?

Er det rettferdig overfor alle det angår ?

Vil det skape forståelse og bedre vennskap ?

Er det til beste for alle det angår ?

Dette er vår etiske norm.



Ålgård Rotary Klubb - lokalt

• Ålgård Rotary grunnlagt i 1987

• Fadderklubb: Bryne Rotary

• Har 26 medlemmer hvorav 5 er kvinner 

• Møter hver Mandag (kl. 18-19) på ÅBOAS

• Kjempegodt program

• Mange bedriftsbesøk

• Støtter globale og lokale prosjekter 

• Vennskapsklubb: Klaksvik på Færøyene 2002

• Vi ønsker nye kategorier av medlemmer samt flere og yngre medlemmer og flere kvinner.

• Vi har en oppdatert hjemmeside: https://algard.rotary.no/

https://algard.rotary.no/


Vennskapsklubb med Klaksvik Rotary på Færøyene 2002



Klassifikasjonsprinsippet
• Opprinnelig ment for å sikre mangfold og kunnskap om mange yrkesgrupper

• Kun ett medlem for hvert yrke i hver klubb

• I dag praktiseres dette mer fornuftig og kreativt



Rotaryfondet (TRF)
The Rotary Foundation eller Rotaryfondet er den økonomiske ryggraden som skal 

til for å sikre gjennomføring av de mange internasjonale Rotaryprosjekter. Fondet 

ble startet i 1917, men utviklet seg først etter 1947 til et stort global pengefond.

Over 600 millioner USD, 

eller nær 5 milliarder NOK

https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation
https://d2250.rotary.no/no/the-rotary-foundation#.YoZCEFRByUk


Rotaryfondet – fordelt på områder:



Rotary freds-sentre

For fred og konfliktløsning har Rotary selv spesielle utdanningsmoduler i seks ulike land. Alle er knyttet til universiteter.

Det er Bangkok, North Carolina i USA, Tokyo, Buenos Aires, Yorkshire i England, Brisbane i Australia og Uppsala. 

Chulalongkorn i Bangkok gjennomfører 3-månederskurs, de såkalte professional development certificate programs, 

mens de andre sentrene gjennomfører master’s degree programmet, som vare mellom 16 og 24 måneder. Det sies at 

62% av alle freds-elever er ute i felten og jobber med relaterte oppgaver.



Ungdomsutveksling – Summer camps

Ungdomsutveksling er et internasjonalt 14 dagers utvekslingsprogram som gir tusener av ungdom muligheten til å 

møte folk fra andre land og lære deres kultur, noe som starter en livslang internasjonal forståelse. For ungdom i 

alderen 15-25 år som behersker engelsk.



Andre Rotary muligheter:

Rotary Interact – for 

ungdommer 12-18 år

(må sponses av en lokal 

Rotary klubb)

Rotaract – for unge 18-30 år

Det eksisterer 7300 

Rotaract klubber

Inner Wheel – For Rotary 

Medlemmer’s 

kvinnelige ektefeller.

RYLA – Rotary Youth 

Leadership Award

Ledelsesseminar for ungdom 

19-27 år.

Handicamp – Årlig camp for 

ungdom med handicap – støttet 

av Rotary.

Georgiastipendet – ett års stipend for 

studier ved Georgia Universitetet – årlig 

maks 90 ungdommer i alderen 18-24 år. 

Studiemulighetene omfatter de fleste 

fagområder, dog ikke medisin og tannpleie. 



Over 90 Rotary Fellowships:



Yrkesutveksling (GSE) - Helsearbeidere fra Litauen 



Utveksling av lokale yrkesrepresentanter med andre land 

som del av ”Group Study Exchange”



Diverse prosjekter fra Ålgård Rotary:

17 – mai sløyfer. Overskuddet på kr 20,000 gikk til innkjøp av hjertestarter til idretten på Ålgård. 

Prosjektet ble gjentatt i 2016/18, også med greit overskudd og 

støtte til 8. klasser ved Gjesdal Ungdomsskole for bruk til Polen tur.

Shelterbox. Box nr. 158 til Pakistan.   

2 x DFU flaskeåpner prosjekter



Diverse foto & filmprosjekter fra Ålgård Rotary:



Mange prosjekter og aktiviteter

Vaffel-steke kurs for innvandrere

Konsert med Duo Intermezzo

PHF og støtte til Liv K. Godin

Mange bedriftsbesøk, også i 3D



Diverse aktiviteter

Veteraner blant Veteranbiler 

Folkemøte med Nobelprisvinner Finn Kydland

Vært julenisser i Kongeparken

På rundtur med gjester fra Brasil



Bokprosjekter

Prosjektene har gitt bidrag til mange personer og foreninger 

på Ålgård i form av gavesjekker på over 320 000 kr.



Siste: Digital byvandring

Samarbeidsprosjekt med Gjesdal Historie- & Ættesogelag og Kulturkontoret

Filmen ligger på YouTube og er sett 1000 ganger

Kommer snart med engelsk tekst…



Oversikt over våre gavetildelinger fra bokfondet



Mange Besøk…

Minkfarm på Klepp

Besøk i Smiå

Besøk til Ole Bjelland

Vitengarden på Nærbø

Nytt idrettsanlegg

Øl- og Vinsmaking

IVAR – Gjesdal og Forus

Museum i Dirdal

Og mange kjekke fester



Har du Lyst å være med ?


