ROTARY I NORGE
EN SERVICEORGANISASJON MED YRKESBASERT MEDLEMSSKAP

TRØGSTAD ROTARYKLUBB
Her følger litt informasjon om Trøgstad Rotaryklubb.
Her er også nedenfor gitt noen henvisninger til ytterligere informasjon om
hva Rotary International er- og står for.
Skulle du ha interesse av hva Trøgstad Rotaryklubb er, så følger det noen
momenter her.
Du kan gjerne ta kontakt med vår President, Manfred Heun, for nærmere
informasjon og kunne bli invitert til å komme på våre møter.
Hvem er vi:
• Trøgstad Rotaryklubb er lokal klubb av Rotary International 35000+
klubber og 1,2 mill medlemmer på verdensbasis. Vi er i Trøgstad
Rotaryklubb for tiden ca. 30 medlemmer, hvorav to kvinner.
• Vi har vårt møtelokale i Kirkeveien 52 i NMK Trøgstads lokaler.
• Møtene har normalt varighet på 1 time fra 1930 til 2030.
• Rotarys motto er «Service above self».
• Rotary driver et verdensomspennende og lokalt hjelpearbeid. Her
nevnes «Polio Plus», utryddelsen av poliomyelitt på verdensbasis.
2,5 millioner barn har blitt vaksinert i dette prosjektet.
• Medlemmene representerer forskjellige yrkeskategorier.
Hva gjør vi i Trøgstad Rotaryklubb:
• Avholder klubbmøter på torsdager av en times varighet
• Klubbmøtene inneholder et variert program med: Diverse foredrag
med eksterne så vel som interne foredragsholdere
• Har sosiale sammenkomster som: grillaften, julebord, «peisaften»
og utflukter/turer/teatertur/konserter
• Har et hovedprosjekt (utenlands) som går ut på å støtte Mgetas
Venner i Tanzania. Her har Trøgstad Rotary bl.a finansiert
ECOSCAN-toaletter ved Tchenzema undgomskole.

• Prosjekter 2018: Vært med på å sponse flygelet i aulaen på
Skjønhaug skole og sponer noe av utsmykningen ved Kommunens
nye bibliotek, «Trøgstad Bok og mer».
• Trøgstad Rotary støtter et prosjekt som heter «Mekkegarasjen» som
Motorklubben i Trøgstad driver.
• Har gjennomført lokale prosjekter som «handicarts» for personer
med nedsatt funksjonsevne.
• Gjennomfører aktiviteter for Trøgstad Dagsenter.
• Velger «Årets Bedrift» blant lokale næringsdrivende.
• Trøgstad Rotaryklubb bidrar altså globalt så vel som lokalt med å
yte støtte til de som trenger det
Forventninger til deg som et mulig medlem:
• At du kan dele av deg selv om hvem du er og hva du gjør.
• At du ser verdien og gleden av å yte hjelp til andre.
• At du forventer å motta informasjon og kunnskap som vil være
nyttig for deg som enkeltmenneske og i næringssammenheng.
• At du deltar i sosialt samvær.
• At du etter hvert kan påta deg oppgaver/verv i foreningen.

Ytterlige informasjoner om Rotary kan du finne på nettet:
Rotary International: www.rotary.org
Historien om Rotary: http//www.rotary.no/no/historien-om-rotary

Med håp om at du finner at Rotary kan være av interesse.
Trøgstad Rotaryklubb

