
Virksomheten går gjennom følgende komiteer 
• Administrasjonskomiteen (ansvar for klubbens drift)
• Kommunikasjonskomiteen (ansvar for intern og ekstern informasjon)
• Medlemskomiteen (rekruttere nye og beholde eksisterende 

medlemmer)
• Programkomiteen (sørge for program og foredragsholdere)
• Service og prosjektkomiteen (ansvar for igangsetting og oppfølging 

av prosjekter)

Sosiale arrangementer spiller en vesentlig rolle og de faste tilstelninger 
er rekefesten, rakfiskaften, juleavslutning, torskeaften og sommerfesten. 

Lokale aktiviteter/prosjekter 
For tiden er Nesbru Rotaryklubb engasjert i følgende aktiviteter:

• Semiaden, er en familie dag rundt Semsvannet. Semiaden er et 
samarbeidsprosjekt mellom Rotary klubbene i Asker, Røyken og 
Hurum og arrangeres årlig en søndag medio september

• Yrkesmessen på Nesbru Videregående skole, hvor klubben deltar 
som medarrangør og veileder.

• Bondi Bo og Behandlingsenter, er en samværskveld med 
underholdning for de eldre på senteret

• Vinterkonsert i Holmen kirke i februar til inntekt for Rotarys 
prioriterte verdensomspennende prosjekt ”End Polio”.

Mer informasjon om Rotary og Nesbru Rotary finnes på www.rotary.org,  
www.rotary.no, og http://nesbru.rotary.no samt klubbens Facebookside. 



Hva er Rotary?

Rotary er en verdensomspennende yrkesbasert serviceorganisasjon med 
ca 1,2 millioner medlemmer i ca 33 000 klubber i 210 land. 

Kvinner og menn som inviteres til medlemskap representer forskjellige 
yrker på et høyt faglig nivå og har bred yrkesmessig spredning.

Rotarys formål, motto er:”Service above self”

• Utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre
• Stille høye etiske krav i vårt yrkesliv og vise respekt for alt nyttig arbeid
• Være til nytte for andre i privatliv, yrke og samfunnsliv
• Arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred

Rotary Norge er delt i seks distrikter med ca 13 000 medlemmer  
i ca 330 klubber. 

Nesbru Rotaryklubb

Nesbru Rotary tilhører distrikt 2310. Distriktet er delt i syv regioner med til 
sammen ca 2 500 medlemmer i 55 klubber.

Ved å bli medlem i klubben vil du oppleve: 
• Fellesskap med interessante mennesker
• Spennende foredrag med tema fra samfunnsdebatt, kultur og 

næringsliv
• Sosiale arrangementer
• Bedriftsbesøk
• Deltakelse i klubbens aktiviteter og prosjekter
• Bidrag med innsats i Rotarys humanitære arbeid nasjonal og globalt

Klubben har pr. januar 2018 43 medlemmer. Den ble stiftet i 1978 og har 
navnet fra Nesbrua som er en vernet hvelvbro på Nesbru. Broen er med i 
klubbens logo.

Nesbru Rotary har møter hver mandag kl 18:15 -19:30 på Kafé Gunhild – 
Aker Museum.

Les mer om vårt program på: 

http://www.nesbru.rotary.no/no/hjem#.Ws2lS9NubUI


