
 

       Skaugum  Rotaryklubb 
 

     Litt fra programmet 2014 – 2015 
 

• Første møte på Venskaben 19. august 
• Forberedelser og deltagelse på Semiaden 

søndag 14. September 
• Rakfiskaften 2 desember 
• Årsfest (Charterfest) 24. januar  
• Foredrag, temamøter og bedriftsbesøk 

• Fellesmøter  med de andre   Askerklubbene 
(Nesbru Rotaryklubb og Asker Rotaryklubb),  
og klubbene i Røyken og Hurum med fore- 
drag en gang i halvåret 

• Dugnad på NaKuHel 
• Sommerfest i juni 
 
Familie, venner og kolleger kan delta på de fleste 
møtene og inviteres til flere av arrangementene. 
 
Oppdatert program finnes på vår hjemmeside; 
www.skaugum.rotary.no 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hva er Rotary? 
 

Rotary er en verdensomspennende yrkesbasert 
serviceorganisasjon med ca 1.2 millioner medlemmer 
i ca 33 000 klubber i 210 land/geografiske områder. 
 

Rotary er en av verdens største organisasjoner når  
det gjelder yrkesklubber som tar et samfunnsansvar. 
Dette er tuftet på medlemmenes engasjement og 
faglige kompetanse. 
 
Rotarys formål 
• utvikle vennskap som grunnlag å hjelpe andre 
• stille høye etiske krav i vårt yrkesliv 
• vise respekt for alt nyttig arbeid 
• bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet 

for å være til nytte i samfunnet 
Mer informasjon: www.rotary.org 
 
Rotary i Norge er delt i seks distrikt med ca 13 000 
medlemmer i ca 330 klubber over hele landet. 
Mer informasjon: www.rotary.no 
 
Distrikt 2310 inkluderer klubber i Oslo, Akershus og 

Buskerud, har ca 2500 medlemmer i 56 klubber.   
Mer informasjon: http://d2310.rotary.no. 

 

                                 ●●●●● 

Ønsker du å bli bedre kjent med oss?  Vil du besøke 

klubben?  Kan du tenke deg å bli medlem? 
 

Ta kontakt med medlemmer du kjenner eller noen i 

styret.  President Randi kan nås på mobil 95 15 58 01 

eller randi@norsoft.no. 

Velkommen til Skaugum Rotaryklubb! 
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Styret 2014 – 2015 

President:               Randi Moe 

Visepresident:            Solveig Lystad 

Sekretær:                Karel Dijkman 

Kasserer:                Hans A. Hveem 

Senior medlem:          Odd Kristian Kirkeby 

Past president:  Kristin Bredal Berge 
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Skaugum Rotary mål og planer for 

2014-15 
 

1) Ivareta og videreutvikle klubbens ”indre liv”; 

herunder sikre kvalitet, forutsigbarhet i og god 

synliggjøring av klubbens program, gjennomføring 

av møtene, organisering av klubben og bidra til en 

åpen og inkluderende kultur.  Dette inkluderer også 

at mange av møtene er åpne og at vi har flere 

hyggelig og sosiale arrangementer der 

partnere/ledsagere kan delta i løpet av året. 

 

2) Aktiv engasjement i to – tre prosjekter; herunder å 

ivareta samarbeidet med og videreutviklingen av 

NaKuHel-senteret, Semiaden og et internasjonalt 

prosjekt. 

 

3) Samarbeide med de andre lokale Rotaryklubbene, 

for å etablere Rotaract (Rotary for ungdommer 

18+30 år) i Asker. 

 

 

 

  Lokale prosjekter 
 

●  SEMIADEN – bidra til å planlegge og 
gjennomføre familiearrangementet i Sems-
vannsområdet årlig i september. Meningen er at 
deltakerne, store og små, skal oppleve en glad 
dag full av fellesskap og opplevelser!  Det blir som 
å gå på oppdagelsesferd i naturen, hvor man 
både deltar i spennende aktiviteter, samtidig som 
man lærer om naturens mangfold rundt vannet. 
 

●  Natur-Kultur-Helse–senteret Asker (NaKuHel) 

Vi fortsetter og utvikle det lokale engasjementet, 
herunder å bidra til utviklingen av senterets store 
samarbeidsprosjekt sammen med Asker 
kommune; Vitensenter for Folkehelse på Sem. 
 

●  Dugnad i ”NaKuHel-hagen” 
 

●  Bistå til gjennomføring av juleaften for de som 
er alene eller ønsker et fellesskap denne kvelden i 
Asker. 
 

   ●  RYLA - Rotary Youth Leadership Award  
Et seminar om ledelse for ungdom mellom 18 og 
25 år. Dette tilbys unge ledere og unge med 
lederambisjoner. 

 

  Nasjonale prosjekter 
   ●  Støtte til Handicamp.  Handicamp Norway   
   er en internasjonal aktivitetsleir for fysisk    
   funksjonshemmet ungdom i alderen 18 - 28 år.                     
 

   Internasjonale prosjekter 
   ●   Polio pluss - støtte til å utrydde polio 
●   Shelterbox – nødutstyr som sendes til         
katastrofeområder 

MØTETID OG STED 

Tirsdager kl 19.00, m/kaffe + 

godprat, på Venskaben                        
(i Asker sentrum, ved siden av Askers 

rådhus) 

Program starter kl 19.15 og varer 

20.15!  




