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Rotarys motto

Service above self =

Å gagne andre
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Ifølge grammatikken…

• Å gagne = verb

• Verb = gjerningsord

• Gjerning = gjøre noe, en aktiv handling

• Å gagne andre = gjøre noe for andre= Rotary



TITLE  |  4

MYE KUNNSKAP Å HENTE

• Det er skrevet mange bøker

– OM Paul Harris

– AV Paul Harris

”Gå til kilden og bli vis” – les bøkene og bli kjent

med både Rotary og Rotarys grunnlegger
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Kilden
Til besteforeldrene 3 år 
gammel, og vokste opp i 
et hjem fylt av 
kjærlighet, orden, 
toleranse, vennlighet,  
omtanke.

Besteforeldrene var hans 
rollemodeller

Kunnskap var viktig

Ikke spesielt skoleflink

Var ”nysgjerrig på livet”

5 søsken

Likte ”practical jokes”
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Fakta

• 1868 – 1947, gift med Jean, ingen barn

• Tok juridikum i 1891 og jobbet så i 5 år som:

– Journalist - fruktplukker  - på ranch –
skuespiller-lærer – selger - på hotell – på båt

– Denne erfaringen var medvirkende til  at 
medlemmene skulle være en (nå fem) fra hvert 
yrke
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Verdier fra barndommen

• Erfaringene hjemmefra beviste 
for ham at verdier i livet kan ikke 
måles i det du har, men i den du 
er «på innsiden» – integritet, 
nøysomhet, toleranse og 
vennskap er kjerneverdier.
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Begynnelsen

• Ensom i Chicago

– To me one essential was lacking the presence of
friends.

– Savnet nære venner ”if the others were longing for 
fellowship as I was, why not bring them together –
something would come out of it”

– Lære hverandre å kjenne, utveksle erfaringer 
(network), støtte hverandre i ”redelig business ” 
(etikk)  ide om klubb med ulike bransjer

– Lære om hverandres yrker og fremme vidsyn,  øke 
forståelse og respekt for hverandre

– Møtene roterte  = Rotary
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Første rotaryklubb

• Han samlet 3 venner og etablerte den første 
rotaryklubb i Chicago:

– Ulike religion (protestant, katolsk og jødisk)

– Forskjellig etnisk bakgrunn( tysk, svensk, 
irlandsk+nord-amerikansk)

– Ulike yrker (skredder, kullhandler, advokat og 
gruveingeniør)

– MEN

– FELLES HÅP OM VENNSKAP OG EN BEDRE 
VERDEN
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Han skriver selv

• ”We grew in numbers, in fellowship, in the
spirit of helpfulness to each other and to our
city.”

• ”Rotary was like an oasis in a desert.”

• ” to me, attendance at a club meeting was like 
being back home in my valley”

• De første medlemmene var ofte ”Country or 
small town boys, some had received the
benefits of college education – more had
not.”
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”above self - for andre”

• Samfunnsansvar en selvfølge

• Medlemmene skulle bidra til et bedre 
samfunn.

• Noen hadde forretningsmessige fordeler av 
medlemskapet, andre ikke. ALLE erkjente 
fordelen av vennskap.

• Første prosjekt i 1907 i Chicago, senere 
internasjonale prosjekter
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Litt historie

I begynnelsen var…. Rotary International

Grunnlaget:

• Ønske om vennskap

– Sitat fra “My road to Rotary”:

– “Friendship was the foundation rock on which Rotary was built and 
tolerance is the element which holds it together”

• Behovet for bidra til bedre samfunn

– Etikk – (mye korrupsjon + “melting pot”)

– Bedriftssamarbeid – (bare drive business med hverandre)

– Små lokale prosjekter
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De første prosjektene

• 1907 – Sanitæranlegg i Chicago

• 1912 – USD 4000 til veiprosjekt

• 1913 – julegaver til 15000 mennesker ”in 
need” – Julebussen i 2290 

• 1916 – kurs i etikk for ”office bys” - RYLA

• 1916- leir for funksjonshemmede –
Handicamp

• 1917-sko til flyktninger

• 1917-18 arbeidskontor for sjøfolk og soldater
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1917 - The Rotary Foundation – vårt eget fond

skal gjennom humanitær hjelp, utdannelse og 
kulturutvekslinger arbeide for å 

skape internasjonal forståelse og fred i verden.

I ÅR ER ROTARYFONDET 100 ÅR – DET 
FEIRES OG MARKERES OVER HELE 
VERDEN
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1914 – Rotary – insolvent

Arch Klumph – rotaryfondets “far”

Han sa bl.a.:

We should not live for ourselves alone, but for the joy in doing good for 
others.”

I 1914 ble han medlem av Executive committee og RI director

Rotary hadde store økonomiske problemer

Medlemmene ble bedt om å betale inn ekstra bidrag for å komme
gjennom krisen. (resultat USD 17.000 pr 1916)

Behovet for et fond og ryddig økonomi var innlysende



TITLE  |  16

Så kom Arch Klumph

Rotarys president i 1916-17

Da var det 27.000 medlemmer fordelt på 230 klubber i 8 land

• Personen Arch Klumph:
– Aner fra Tyskland

– Vokste opp på en liten farm

– Begynte å jobbe som 12-åring

– Jobbet om dagen og gikk på skole om kvelden

– Ble en rik og mektig self-made-man

– Beskrev seg selv som «a man who thinks Rotary – sleeps Rotary and dreams
Rotary»
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To sider av samme sak

• Rotary International

• The Rotary Foundation 

= Rotary

Lovene i Illinois krever eget styre for stiftelser 
(foundation)
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The Rotary Foundation var etablert

• Fondet vokste sakte i starten

• 1947 merkeår – Paul Harris dør

• Mange program

– GSE

– Matching grant

• 1985 nytt merkeår – Polio Plus lanseres

• 2013 Future Vision Plan

• Pr 2016 et av verdens største private fond.
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Rotary ut i verden

• Rotary ble etablert i Canada og UK i 1912

• På Cuba i 1916 (første ikke-engelske klubb)

• Asia i 1919

• Australia i 1921

• Norge i 1922, Oslo første klubb i Norden

– Så kom Bergen, Stavanger, Trondheim og SKIEN

• Av de 13 første klubbene i Norge var 6 i vårt 
distrikt 
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Tjenestegrener - Avenyer

• I 1926 kom handlingsprogrammet/avenyene:

– Klubbtjeneste

– Samfunnstjeneste

– Yrkestjeneste

– Internasjonal tjeneste

– Ungdomstjenesten kom som femte aveny i 2010

– UNGDOMSUTVEKSLING KOM SOM PROGRAM 
I 1926 -
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ROTARY FOUNDATIONS 
VIKTIGE ÅR

1917 TRF grunnlegges  

av RIP Arch Klumph 1918 kommer det første 

bidraget  USD 26,50 USD fra 
Kansas City RK

1928 Rotary Foundation får 

formelt sitt navn

1930 Den første utbetaling 

fra fondet

1947 dør Rotarys grunnlegger Paul 

Harris. For å hedre hans minne gir 
rotarianerne mer enn 1 million USD. 
De første stipend blir utbetalt.

1957 Paul Harris Fellow-programmet 

startes.

1965 Matching 

Grants og GSE blir etablert

1978 3-H programmet

1981 ”The Permanent 

fund”   
1985 PolioPlus lanseres

1993 har 500 millioner 

barn er vaksinert mot polio
1996 er 1 milliard barn vaksinert

1998 Totale bidrag passerer 

1 million USD 1999 10.000 Matching Grants

2 milliarder barn er vaksinert
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Rotary som forbilde

• Rotary har vært bidragsyter ved etablering av 
mange verdensomspennende organisasjoner

• OG 

• har vært forbilde for andre service-
organisasjoner:

– Kiwanis i 1915

– Lions – 1917

– Optimist International – 1919

– Zonta International - 1919
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Kvinner i Rotary

• Startet som en klubb for menn

• Rettsavgjørelse i USA om at det var 
diskriminerende. Mye om og men før det ble 
offisielt åpnet for kvinner i 1989.

• Da Langesund RK ble chartret med 6 
kvinnelige medlemmer i 1991 hadde vi 
landets første kvinnelige charterpresident. 

• I 2000 fikk klubben nord-Europas første og 
den tredje av kvinnelige guvernører i Europa. 
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Rotary og FN

• 49 rotarianere deltok i utarbeidelsen av FN’s
charter

• 5 av de deltagende rotarianere ble senere 
leder av FN’s hovedforsamling

• UNESCO – ”Rotary’s ungdomsutveksling”

• Fredsprisvinner Lester Pearson: ”hvordan an 
det bli fred i verden når folk ikke kjenner 
hverandre og hvordan kan folk bli kjent med 
hverandre når de ikke møtes?” (Rotary’s
fremmøteregler)
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ROTARYS FREDSARBEID - HISTORIEN OM SJØSTJERNENE

Langesund RK har hatt en

fredsstudent, Stian Jenssen –

• Gert Ceville-Danielsen
Norges mest kjente representant

for Rotary’s Peace-Master-program. Han 

forteller alltid «the star-fish story»
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Hvor havner fredsstudentene
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NORSK FREDSFOND

• I år er det etablert et norsk fredsfond som 
skal støtte driften og sikre at fredsstudiene 
fortsetter og helst utvides. Pådriver vår egen 
RRFC Ingrid Grandum Berget.
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Langesund Rotary klubb

• En aktiv klubb i distrikt 2290 - charterdato 21.03.1991

• Klubbnummer 27891

• Gjennomsnittelig størrelse 

• I årenes løp bidrag på USD 73.317.- til TRF

• Har delt ut 31 PHF, 16 til nåværende medlemmer

• Har 16708 recognition points

• Innbetalt over USD 200 i 2015-16 

• Mål 80 USD i 2016-17

• Har hatt 2 sonekoordinatorer, økonommiansvarlig i Norfo, leder av 
Norfo + kasserer/sekretær i Norfo
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TRF 100 ÅR  - JUBILEUMSFEIRING 

• Viktig markering

– Hele klubben må kjenne til fondet

– Ha arrangement til inntekt for TRF

– Åpent møte 

– Ekstern info/PR

– Markere jubileet –november er TRF-måned

– Vite hvor du kan finne forslag til markering

– Vær stolt av vårt eget fond
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HVA BETYR ROTARYFONDET FOR KLUBBEN – OG FOR MEG

• Vi kjenner:

– Polio

– District grant

– Global grant

– Fredsstudier

– Avtalegiro

– Tidligere GSE

– Tidligere matching grant

– Andre ting?

Du er med på noe stort  og meningsfylt
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Vi er med på noe stort

• Rotary ble for ca et år siden kåret til en av 
verdens 10 viktigste frivillige organisasjoner i 
forhold til å skape positive endringer i 
verden. 

• Vi har det så godt i Norge, og det er som regel 
mennesker ute i verden som trenger hjelp. I 
det daglige livet i klubben er det lett å 
glemme at vi er med på noe stort!
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ET KVALITETSFOND

• Charity navigator

Score 
(out of 100)

Rating

Overall Score & Rating 100.00

Financial 100.00

Accountability & 
Transparency

100.00

Ratings History 

The Rotary Foundation of 

Rotary International has 

received 8 consecutive 4-star 

ratings from Charity Navigator.
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Opplevelser
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VENNSKAP – KUNNSKAP – LÆRING – MULIGHET TIL Å GJØRE NOE GODT
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Markedsfører klubben
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Bedriftsbesøk
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Rotarylekene
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TAKK FOR AT DU HØRTE PÅ ☺


