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VÅRA KLUBBAR OCH VÅRA
MÖTEN
Måndag: Halmstad - Tylösand RK* 12.00
Plats: Hotel Tylösand
https://portal.clubrunner.ca/15701
Tisdag: Halmstad RK 12.00
Plats: Chalenius & Fredins Mat och Event
https://portal.clubrunner.ca/15690
Onsdag: Halmstad Tre Hjärtan RK 07.30
Plats: Grand Hotel
https://portal.clubrunner.ca/15814
Torsdag: Halmstad-Gamletull RK 12.00
Plats: Grand Hotel
https://portal.clubrunner.ca/15988
Fredag: Halmstad-Norre Port RK 12.15
Plats: Grand Hotel
https://portal.clubrunner.ca/15989
*Rotaryklubb
www.rotary.se
www.rotary.org

HALMSTADS
ROTARYKLUBBAR

www.rotary.org
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Halmstads Rotaryklubbar erbjuder sina medlemmar
möjligheterna
- att göra skillnad
- att engagera sig

VÄRDEFULLT NÄTVERK

ATT GÖRA SKILLNAD

ENGAGEMANG

FYRFRÅGEPROVET

Vad jag tänker, säger och gör.

* Är det sant?
* Är det rättvist mot alla som berörs?
* Skapar det samförstånd och bättre
kamratskap?
*Är det till fördel för alla berörda?
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Våra medlemmar är alla överens om att engagemanget
tillsammans ger mycket glädje och stolthet.

Att bli medlem skapar möjligheter att träffa engagerade
människor, intressanta föredragshållare och många andra
som besöker oss eller finns inom Rotary. Du får vara med
och göra skillnad.
Du är varmt välkommen att kontakta någon av våra
klubbar så berättar vi mer om oss och Rotary.

Vi arbetar med följande projekt:
• RINGAR PÅ VATTNET, ett vattenprojekt
• HALMSTAD GÅR FÖR VATTEN — Barn och familjer får
tillgång till rent dricksvatten i Afrika.
• YRKESMÄSSAN: Med syfte att skapa inblick i
arbetslivet.
• SHELTERBOX katastrofhjälp
• ROTARY DOCTORS — Jeepläkare
• END POLIO NOW — En organisation för att utrota
polio. Rotary är partner till Bill & Melinda Gates
Foundation, WHO och UNICEF. www.endpolio.org

Att lösa verkliga problem kräver verklig ansträngning,
engagemang och vision. Rotarianer arbetar för att skydda
samhällen från sjukdomar som kan förebyggas, förbättra
utbildning och ekonomiska resultat, skapa säker vattenoch sanitetsinfrastruktur och göra vårt samhälle och
världen till en tryggare plats.

Rotary är en opolitisk organisation för samhällsengagerade
personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och
etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och
arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i
världen.

Genom möten, sociala sammankomster och ideella
projekt, tar vi oss an utmaningar i samhället lokalt
och globalt. Vi arbetar tillsammans med partners,
sponsorer, experter för att skapa möjligheter till
förbättringar.
Förutom möjligheter att göra skillnad, bygger vi
livslånga vänskapsband och skapar värdefulla nätverk.
Våra klubbar är en stolt del av samhället och av
Rotary International. Rotary är ett globalt opolitiskt
nätverk med mer än 1,2 miljoner medlemmar som är
övertygade att viktiga och bra saker kan hända när
människor engagerar sig.
Vi är personliga ledare med erfarenheter och
perspektiv från olika yrkesområden med en
gemensam önskan om att tillsammans med andra
göra skillnad i vårt samhålle och i världen.
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