
 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  






















Et av innslagene jeg husker best, fra distriktskonferansene opp gjennom 
årene, er dr Einar Eriksens gripende orientering om Harstad 
Rotaryklubbs prosjekt i Addis Abeba. Fra distriktskonferansen i Harstad, 
september 2016: 

Sitat fra hjemmesiden til Harstad RK: 
«I den tredje verden regnes brannskader blant de 3-4 
hyppigste årsaker til akutte sykehusinnleggelser. Kvinner 
og barn er mest utsatte, og ulykkene inntreffer som regel i 
forbindelse med koking/matlaging som gjerne foregår på 
marknivå. 

De fleste som skader seg, har ikke tilgang til moderne behandling. Svært mange 
overlever ikke selv moderate brannskader. De som overlever, utvikler som 
oftest større eller mindre handikap grunnet sammenvoksninger fra arrvev. 

Moderne brannskadebehandling innebærer god ernæring, sårbehandling, 
hudtransplantasjon og fysioterapi. Disse enkle prinsippene er livreddende for 
mange pasienter og vil forebygge utvikling av deformiteter og handikap.» 

Jeg anbefaler deg å ta en tur innom hjemmesiden og lese om 
prosjektet. Det er et glimrende eksempel på hvordan klubbens 
engasjement og enkeltpersoners innsats kan endre hverdagen for 
mange mennesker. 

Ikke bare fysisk helse, men også hverdagslige, 
psykiske utfordringer påvirker mor og barns helse. 
Levanger Rotaryklubb arrangerer for tredje året en 
Sommercamp for barn i kommunen. Et prosjekt som 
treffer på en fin måte. Det gir barn, som av ulike 
grunner ikke kommer seg på annen sommerferie, en 
uforglemmelig opplevelse og foreldrene et pust i 
bakken.  

Det finnes mange veier til å bedre mor og barns helse, gjennom små og 
store prosjekter. Rotary har dette viktige arbeidet som ett av sine sju 
fokusområder.  

 

 

Lykke til med ditt Mor- og barn-prosjekt! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

https://meet.google.com/xux-nnyp-zri 

SMELTEDIGEL 4 skal være et felles 
nettmøte for alle i distriktet. Vi møtes for å 

prate sammen, - utveksle erfaringer, - 
spørre om ting du lurer på. 

Oppkjøring mot PETS 2021 
Neste års klubbledelse inviteres til delta på 
PETS. Påtroppende presidenter, sekretærer 
og andre i styreverv ønskes velkommen! 
Vi snakker litt om PETS hvor digitalisering 
og medlemsutvikling blir hovedfokus. 

Introduksjon av aksjon RotaryQuiz 
Vi vil fortelle om våren og sommerens store 
«bli-synlig-aksjon» (se neste side) 

SMELTEDIGEL 4 – 21.april kl 19 

Vi i Rotary arbeider med et forskjøvet arbeidsår. Våren er oppkjøringen 
til et nytt arbeidsår som starter 1.juli. Rotaryhjulet er symbolet på 
arbeid, - ikke hvile. 1.juli tar mange medlemmer fatt på nye verv, nye 
oppgaver. Idéen med å skifte posisjoner er at så mange som mulig skal 
få påvirke arbeidet og være med i utviklingen av klubben og 
organisasjonen.  

Noen klubber velger å la nøkkelroller gå over flere år, - kasserer og 
sekretær er eksempler på det. I den spesielle situasjonen vi har, med lav 
aktivitet, er det flere klubber som har meldt at de viderefører både 
styre og komitéer, - til neste arbeidsår. Jeg ser ingen problemer med 
det. 

For å få en god struktur på klubbarbeidet er det greit å lage gode 
planer. Gjennom spørreundersøkelsen vi har gjennomført i klubbene er 
det høyest skår på det med gode foredrag og foredragsholdere. 
Medlemmene er godt fornøyd med sine programkomitéer. BRA! 
Det er viktig med godt innhold i møtene. 

Bruk våren til å planlegge klubbaktiviteten neste halvår/ eller år.  

 Møteaktiviteter - foredragsholdere 
 Prosjekter – lokalt, nasjonalt eller internasjonalt 
 Ungdomsutveksling – sommercamps – fredsstudier 
 RYLA – lederutvikling – mentorship  
 Medlemsutvikling – aktiviteter – oppfølging 

Distriktet har en stab, - resurspersoner som står parat til å hjelpe 
klubbene. Har din klubb behov for støtte til planlegging, PR/IT, 
nettmøter, informasjon om ungdomsprogrammene, økonomi- eller 
sekretærfunksjonen? Ta kontakt. Bruk oss! 
De fleste funksjonene blir belyst under PETS. Sørg for at din klubb deltar 
på PETS – en kilde til faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon. 

 

 

PETS blir i år, som i fjor, kjørt som nettmøte. 
Første time blir felles, mens neste time blir 
delt i to møterom, - ett for presidenter og ett 
for sekretærer. Hvis andre fra klubben vil 
delta er det bare å melde seg på. 

Klubbene melder seg på HER: eller via E-post 
som blir sendt ut. 

Etter registrert påmelding får hver enkelt en 
E-post med lenke til møtet den 24.april 2021.  

Ønsker dere vel møtt til PETS 2021 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Se introfilm her 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtc-ygrTwjGNHd4XMl354WYwCrcgnHG7Xq
https://youtu.be/srDW253amnY


 

 

 










https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__tJCNsRUM0pYSFBSV0ZSTDBHVTJUSVVCNlJDSlhTTS4u

