
I Bærum rotary KluBB  
foredler vI tId.

vår tId brukes til å 

utvikle kontakt, erfaring og kunnskap  ·
mellom medlemmer av ulike yrker

ukentlige møter med diskusjoner om  ·
dagsaktuelle tema med kunnskapsrike 
innledere

yrkesveiledning og leksehjelp til unge  ·
i nærområdet

finansiering av internasjonale prosjekter ·

vi gir av vår tId og engasjerer oss 
i prosjekter som gir lokale og globale 
resultater

vi håper du vil bruke av din tId og bli 
medlem i Bærum rotary Klubb

vårt motto er: 
ServIce aBove Self – Å gagne andre

din TIDRotary-
medlem

Bærum Rotary Klubb ble stiftet i 1954 og har 
45 medlemmer i 2012. Rotaryklubber finnes 
i dag i mer enn 200 land og har til sammen 
over en million medlemmer. I Norge er det 
ca. 13 000 medlemmer, og 300 av dem er 
fordelt på åtte klubber i Bærum. 

Rotary ble stiftet i Chicago i 1905 av advokaten 
Paul Harris sammen med en skredder, en 
gruveingeniør og en kull handler. De holdt 
møtene på rundgang i bedriftslokalene – 
de «roterte». Derfor valgte de Rotary som 
organisasjonsnavn og tannhjulet som symbol. 
Ideen var at representanter fra ulike yrker 
skulle treffe hverandre i kameratslig ånd,  
lære hverandre å kjenne og støtte hverandre.

Velkommen til Bærum Rotary Klubb

barum.rotary.no 

rotary – et møteSted for engaSjerte 
og SamfunnS BevISSte menneSKer
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vI ønSKer oSS flere medlemmer  
I Bærum rotary KluBB!

Ta kontakt med klubben på e-post  
2310.baerum@rotary.no eller ring
Per Olaf Berg-Jacobsen: 415 47 333
Ørjan Steen: 952 09 812.

velkommen som medlem  
Først blir du invitert som gjest til møtene våre. 
Det er helt uten forpliktelser. Vi ser frem til å 
treffe deg og presentere Bærum Rotary Klubb 
og våre aktuelle prosjekter. Blir du medlem, 
får du en fadder som introduserer deg til de 
øvrige medlemmene, klubbens oppgaver og 
aktiviteter. Kontingenten er 1200 kr per halvår.

Hva forventes det av deg?  
Du har ditt arbeids- eller bosted i Bærum 
eller i nærliggende områder. Du setter av tid 
til våre faste møter som holdes på mandager 
kl. 18.00–19.15 i Blommenholm Båtforening. 
For mer informasjon, medlemsoversikt eller 
andre Rotary-klubber: barum.rotary.no
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Bærum rotary – vI foredler tId

vi  bruker vår tid på menneskene rundt 
oss, enten de befinner seg i nærområdet 
eller på et annet kontinent.

yrkesveiledning
Vi arrangerer yrkes- og utdanningsmesse i 
sam arbeid med ungdomsskoler og har yrkes-
veiledning for elever i videregående skole. 
Vi hjelper unge med overgangen til det 
voksne liv med hensyn til yrke, nettverk og 
samfunnsorientering.

leksehjelpen
For barn i skolens 5. til 7. trinn gir vi lekse-
hjelp. Mange barn har ingen hjelp i hjemmet til 
lekser, og vi bistår hovedsakelig i fagene norsk, 
matematikk og engelsk.

en reise i musikkens verden
I samarbeid med kulturetaten i Bærum 
kom mune og Norges musikkhøgskole av-
holder vi klassiske intimkonserter. Her får 
musikkstudenter vist seg frem. Over skuddet 
går til en stipendordning for musikktalenter 
innenfor klassisk sang og musikk.

tId til hele verden
For tiden har vi et opplæringsprosjekt for unge 
kvinner i India, og vi har i lang tid vært med 
å finansiere Rotary Internationals  utryddelse 
av polio i verden, hvor vi deltar sammen blant 
andre Bill Gates i prosjektet «End Polio Now».

vi får resultater
Bærum Rotary Klubb har løpende prosjekter 
for å hjelpe andre. Over en 10-årsperiode, etter 
kommunismens fall, ga vi stipend til kvinnelige 
tsjekkiske økonomistudenter for studier ved BI. 

tId tIl vennSKap og egenutvIKlIng

I klubben blir du en del av et hyggelig 
miljø, og sammen bygger vi et giv ende 
kameratskap og nettverk. 

Rotarys om dømme gjør at vi får sentralt 
plasserte samfunns topper og nærings-
livsledere som foredragsholdere. Vi inkluderer 
ofte ledsagere i møter og arrangementer. 
Klubben arrangerer båtturer, rakfiskaften, 
sommerfest og golfturneringer.

I rotary har vi forskjellig bakgrunn
Rotary er opptatt av medlemmenes integ ritet 
og interesse for sitt yrket og legger vekt på 
en faglig utveksling av ideer og erfaringer. 
Tilsvarende impulser kan våre medlemmer 
få gjennom å møte i Rotary-klubber andre 
steder i Norge og i utlandet. I Rotary møter 
kvinner og menn, og vi har et upolitisk, livs-
synsnøytralt ståsted som gir gode, udog-
matiske diskusjoner. 

møtelokalene til Bærum rotary Klubb
Blommenholm Båtforening
Sandviksveien 120
1363 Høvik

Dette prosjektet er nå etterfulgt av et prosjekt 
i India, hvor vi finansierer opplæring  av ugifte 
lav kastekvinner innenfor IT. Så langt har vi gitt 
IT-kompetanse til flere hundre, og de fleste har 
nå fått en inntektsbringende stilling.

Tradisjonelt har Rotary hatt utveksling av 
gymnasiaster mellom Norge og andre land, for 
å fremme internasjonal forståelse og vennskap. 
Klubben har de siste årene engasjert seg sterkt 
i Group Study Exchange-programmet, som 
innebærer en studietur for unge yrkesutøvere 
til et annet Rotary-land med vertslandets 
klubber som verter. En fantastisk erfaring for 
mange nyutdannede kvinner og menn.

de tre små hjulene 
symboliserer elementene 
vann, jord og luft. rotary
hjulet griper inn i de tre 
symbolene.

Klubben holder møter på mandager i Blommenholm 
Båtforenings lokaler. foto: paul Sutter


