
PROSJEKTER I SKEDSMO NORD RK 
 
 

 
Rotary bekjemper i samarbeid med Bill Gates polio over hele verden. 
Også Skedsmo Nord RK er med i dette fellesskapet om poliobekjempelse 

 

 

 

Utsetting av 5 sittegrupper 
i Romeriksåsen 

 
En sittegruppe står ved søndre enden av 
Tærudtjernet og en står på østsiden av 
Nordre Tærudtjern. Videre er en plassert i 
lysløypa under høyspentledningen og en 
ved Rigdalshytta og en i 
Tærudhallenområdet. 
 
Med utplasseringen av disse 
sittegruppene i september 2018 har vi 
brukt resten av finansieringsmidlene som 
var igjen fra prosjektet «Merking og 
rydding av turstier og løyper i 
Romeriksåsen». 
 

 

  
 

 
Solcellestrøm til fattige 
landsbyer i Sør-Afrika 

 
Skedsmo Nord RK har sammen med noen 
andre rotaryklubber i Distrikt 2260 finansiert 
installasjon av solcellestrøm til familiene i 3 
landsbyer nord i Sør-Afrika. Dette har gitt 

innbyggerne en helt annen hverdag - 
spesielt for barna som nå også kan arbeide 
med leksene og drive med annen lesning 
etter mørkets frembrudd. Tidligere var de 
avhengig av en belysning som både var 
helsefarlig og brannfarlig og de oppholdt 
seg derfor ofte i mørke eller svært dårlig 

belysning.  
 



 

 
Merking og rydding av turstier 

og løyper i Romeriksåsen 
 

Siden Romerike de siste årene har hatt en 
stor tilflytning og fortsatt vil ha det i årene 
som kommer, er det en betydelig ulempe 
at svært mange av markabrukerne må gå 
rundt i "tåka" uten å vite helt hvor de er 
eller kunne planlegge turen med hensyn til 
avstander. Av denne grunn har vi innledet 
et samarbeid med Skedsmo Skiklubb og 
Skedsmo Historielag om ovennevnte 
prosjekt som går ut på merke og rydde 
turstier og løyper ut fra Tæruddalen og 
Enden. I tillegg vil Skedsmo Historielag 
sette opp informasjonstavler med i 
hovedsak historisk informasjon på aktuelle 
steder i marka. 

 

Ost og rødvin for beboerne på Skedsmotun 
Sammen med Skedsmokorset RK arrangerer vi hvert år i april en ost- og rødvinsaften for 

beboerne på Skedsmotun. Det er også innslag av underholdning. 
 

 
Samarbeidspartner for TV-aksjonen siden 2005 

Skedsmo Nord RK har siden 2005 hatt ansvaret for organiseringen av årets TV-aksjon for 
området Holt/Vestvollen og Brånåsen. 

 

 
 

Vårt fadderbarn i Bilgoraj i Polen 
Skedsmo Nord RK har siden februar 2002 hatt et fadderbarn i Polen. Hun heter Agnieszka 
Wyrwas og er født 9.6.1999. Hun bor i SOS-barnebyen i Bilgoraj (i sør-østre del av polen) 
som er den eldste SOS-barnebyen i Polen og ble åpnet i 1983. Barnebyen består av 12 
familiehus og har plass til i alt 78 barn som har det til felles at de har mistet sin familie. 

Agnieszka bor i et av husene sammen med 4-5 andre barn og en "SOS-Mother". Barna får 
opplæring musikk, PC, sang, dans og ulike typer spill. Klubbens årlige bidrag er 2700 kroner. 

 

 
Sansehage på Skedsmotun bo- og behandlingssenter 

(Avsluttet) 
Sammen med Skedsmokorset RK har klubben vært engasjert både på dugnadssiden og 

finansieringssiden i å anlegge en sansehage i tilknytning til Skedsmotun. Sansehagen ble 
ferdigstilt og overlevert Skedsmo kommune 11.juni 2012. 

 
 
 
 
 



 
Skedsmo Nord Rotary Klubb 15 år 

(Avsluttet) 

I anledning av klubbens 15-årsjubileum i 2009 gis det 250 kroner pr. medlem til RF.  
I tillegg gis det 500 kroner pr. medlem til Rotarys prosjekt for utryddelse av polio. 

 

 

 
Parkanlegg på Husebyjordet 

(Avsluttet) 
 

Klubben har gjennom mange år 
sammen med andre organisasjoner på 

Skedsmokorset arbeidet med et 
parkanlegg på Huseby-jordet. Det er 

også utarbeidet et arkitekttegnet 
forslag og det er en dialog med 

kommunale myndigheter. 
Skedsmokorset trenger den grønne 

lungen denne parken representerer og 
arbeidsgruppen "står på". 

 

 

 
Vannprosjekt på Altiplano-

høysletten i Bolivia 
(Avsluttet) 

Bolivia er en av de fattigste nasjonene i 
Sør-Amerika. Den delen av Altiplano-
høysletten som ligger i Bolivia er over 
ca. 3500 m.o.h. Hele Altiplano-
høysletten ligger i Andesfjellene. En del 
av Titicaca-sjøen ligger også her.  
Under Rotarys målsetning om å 
arbeide for internasjonal forståelse og 
fred gjennom vennskap over 
landegrensene, deltok Skedsmo Nord 
RK allerede fra 1995-96 sammen med 
Lørenskog RK i prosjektet "Bistand til 
installering av vann til lokale samfunn 
og landsbyer på Altiplano-høysletten i 
Bolivia" . Vår første landsby som fikk 
rent vann heter Collpacota Chutani. 
Rotarys pengebidrag ble firedoblet av 
NORAD og Den Norske 
Misjonsalliansen sørget for lokal 
innsats og forankring for installasjon og 
drift. Skedsmo Nord RK har deltatt i 

vannprosjektet i Bolivia i flere år. 
 

 


