
Noen ideer hentet fra siste nummer av Rotary Norden, nr. 6 2019 

Ordet tradisjon kommer fra latinske tradere, som kan oversettes med å 

«overføre». Holder man seg til en tradisjon, overfører man skikker, måter å 

gjøre ting på, forestillinger med mer fra en tid til en annen, fra en generasjon 

til en annen, fra et Rotaryår til et annet.  I Rotary binder tradisjonene sammen 

gammel og ny tid og skaper identitet og kontinuitet. En Rotarianer vil føle seg 

hjemme i alle klubber som følger tradisjonene.  

Det kan så klart bli både for mye og for lite av alt. Er en organisasjon for 

tradisjonsbundet, kan den bli for stiv og bundet. Den evner ikke å tilpasse seg 

tidens krav og kan bli borte. Er en organisasjon for lite bundet av tradisjoner, vil 

den kunne miste sin historie og identitet. Personer som er knyttet til 

organisasjonen vil trolig få svekket sine bånd til den da den ikke lenger gir en 

spesiell identitet eller tilhørighet.  

I dag vil nok mange hevde at Rotary har gått for langt i retning av å bli 

utradisjonell. Dermed har Rotary mistet noe av sin identitet.  

Hvor Rana Rotary befinner seg i dette landskapet er nok ikke sikkert, men vi 

har kanskje lagt bort en del tradisjoner som har vært med på å skape 

identitet og fellesskap, mens vi har beholdt andre.  

Jeg har hentet noen ideer fra siste Rotary Norden som vi også kan vurdere i 

vår klubb: 

• Nummerbrikken  

o Kaj Rosendahl savner nummerbrikken som han fikk tildelt da han 

tidligere kom til møter i sin klubb. Nummeret anga hvor han skulle 

sitte under møtet. Slik ble han sittende sammen med forskjellige 

personer fra møte til møte. Vanligvis er det nok slik at vi helst sitter 

sammen med Rotary-venner som vi kjenner.  

 
o Bruk av nummerbrikker vil hjelpe oss til å oppfylle to formål med 

Rotary: rotasjon og å utvikle vennskap.  

  

https://no.wikipedia.org/wiki/Latin


• Rotary-klokken 

o Bruken av Rotary-klokken stammer fra 1922 da Rotaryklubben i 

New York finn en skipsklokke fra en lokal båt som premie.  

 
o Tidligere hadde vi en klubbe som presidenten slo i bordet med 

for å starte og å avslutte møtet. Den ble borte / stjålet. Senere 

har vi ikke skaffet oss en ny klubbe.  

o I Rotary Norden beskriver Kaj Rosendahl hvordan man brukte en 

Rotary-klokken i sin klubb:  

▪ «Man kom till mötet, fick din plats, men satte sig inte ner, 

utan ställde sig vid sin plats och så klingade presidenten i 

klockan och först då fick man sätta sig. Klockan användes 

också vid avslutningen och då en ny medlem hälsas 

välkommen. Och den borde också användas när en 

medlem uppvaktas med en födelsedagsadress.» 

o Hva med å kombinere en klubbe med en liten Rotary-klokke? Slik 

kan møter både åpnes og avsluttes? Klokkelyden vil være mer 

behagelig enn slaget mot bordet og det hele vil sikkert virke 

både stilig og tradisjonelt. Kanskje kunne vi få tak i en skipsklokke 

lokalt?  

• Kultur 

o Tidligere hadde vi et fast innslag med kultur. Det kunne være at 

et medlem spilte en melodi som han eller hun likte.  

 
Eller kanskje en av oss leste et lite dikt? Tidligere var det også 

kutyme å starte møtet med en sang. Kulturinnslaget kunne også 



være en lokalhistorisk fortelling. Et innslag om Rana i gamle 

dager. Ikke så langt (2-5 minutter), men nok.  

• Invitere venner og kolleger til møtene   

o Helge Schjølberg nevner dette som viktig for å skape liv i 

klubben.  Det kan også være en måte å skape interesse klubben 

og slik verve flere medlemmer. 

 
o Vi har ofte tema for møtene som helt sikkert kunne være 

interessante for andre enn medlemmene.  

•  Lederutvikling 

o Vi har flere medlemmer som har vært eller er ledere.  

o Rotary kan bidra til å utvikle fremtidige ledere gjennom Rotaract. 

o Rotaract er tilbud for personer mellom 18 og 30 år. Det har fokus 

på personlig utvikling og bred samfunnsinnsikt.  

o I Rotary Norden står omtalt et samarbeid mellom Gøteborg City 

Rotary og Rotaract. De arrangerte et seminar for ungdom der 

temaene var lederskap, forhandling og arbeidsrett.  

 
o Rana Rotaryklubb kan bidra gjennom medlemmers erfaringer 

som ledere. Vi kan bidra med å arrangere et lite seminar, for 

eksempel i samarbeid med Campus Helgeland. Vi kan også 

bidra ved å invitere ungdommen til våre bedrifter.  

  



• Konkurranser  

o I Rotary Norden nummer 6 2019 er nevnt et prosjekt der 

Simrishamns Rotaryklubb arrangerte en stilkonkurranse for 

kommunens gymnasier. Oppgaven var å skrive om «mangfold». 

Premiene var 4000 kroner for førsteplass og 2000 for andreplass.  

 
o Vi har tidligere snakket om at vi kunne ha vært med på å 

gjennomføre stilkonkurranse ved Polarsirkelen videregående 

skole.  Kanskje er tiden inne til å få gjennomført en stilkonkurranse 

i løpet 2020-2021? Tema kunne være «Å gagne andre», 

firespørsmålsprøven, etiske krav til oss selv.  

Jeg har her nevnt noen momenter som kan styrke Rana Rotaryklubb gjennom 

å styrke samhold og kvalitet. Det er også nevnt ideer som kan gjøre klubben 

mer kjent i lokalsamfunnet. Videre er det mulige at noen av disse ideene vil 

kunne gjøre det lettere å rekruttere nye medlemmer.  

Aslak E Himle 


