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TURKAMERATENE til Madserudhjemmet
Oslo Vest Rotary Klubb har i mange år drevet prosjektet TURKAMERATENE,
hvor rotarymedlemmer møter beboere for:
- samtale,
- spaserturer/rullestolsturer, turer på kafé, kjøpesenter, konsert etc,
slik at beboere kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet
og glede seg over samfunnsaktivitetene rundt seg.
Turkameratene flytter fra Frognerhjemmet til Madserud.
Nærheten til Frognerparken
er en naturlig ramme for prosjektet.

TURKAMERATENE ved Madserudhjemmet
videreføres i samarbeid med Skøyen Inner Wheel.

Hva er Rotary?
Rotary er en verdensomspennende organisasjon for kvinner og menn fra næringsliv, frie
yrker og offentlig virksomhet. Medlemmene ønsker å fremme velferd, høyne etiske
normer i alle yrker og bidra til å bygge samhold og fred i verden. Rotaryklubber finnes i
dag i mer enn 200 land, fordelt på nesten 35.000 klubber med til sammen over 1.2 mill
medlemmer. Den største innsatsen ligger i Rotaryfondet som er blitt et kraftsentrum i
Rotarys internasjonale arbeid. Rotary har i dag et av verdens største privatfinansierte
stipendieprogram, https://www.rotary.org/en/our-programs
Det drives dessuten en omfattende humanitær virksomhet, bl.a. for utryddelse av polio.

Oslo Vest Rotary Klubb (OVRK)
ble etablert 27.11. 1987. Vi bygger nettverk, utvikler vennskap og relasjoner og bidrar til
å hjelpe mennesker som trenger hjelp i lokalmiljøet eller internasjonalt. Klubben har 50
medlemmer som representerer en rekke yrker og profesjoner. Møtene varer vanligvis en
time. Det er ingen møteplikt. Møtene varierer mellom foredrag av klubbens egne eller
eksterne foredragsholdere. Vi arrangerer også flere sosiale tilstelninger.
Velkommen til Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1, på onsdager kl 17.30
Egenutvikling - Nettverksbygging - Internasjonal forståelse

Har du lyst til å bli medlem av Oslo Vest Rotary? Kom på ett av våre møter, eller ta kontakt med:
Haakon 97160208 Karl 90121295 Per Arild 91670539 Ditlef 91133578
Per Gustav 95020540 Anne Gunn 91618708 Britt 91832738 Olaf 90038754
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