
Røyken Rotaryklubb 50 år 

Det er en merkedag i Røykens og Askers kulturliv 5. oktober: Røyken Rotaryklubb fyller 50 år.  

8. oktober feires jubileet på Høyenhall, som er klubbens faste møtested. Slik har det vært etter 
noen få år etter stiftelsen i 1971 da klubben holdt til i DnC’s lokaler i Røyken sentrum og en kort 
periode i lokalene til tidligere FuruTre på Auvi.  

Klubben har siden starten hatt 20–30 medlemmer, med naturlig utskiftning gjennom årene. 

Røyken Rotaryklubb er nok mest kjent for utdelingen av «Gutten i Røyken» - prisen som hedrer 
de i lokalsamfunnet som gjør en stor medmenneskelig og uegennyttig innsats som ellers går 
upåaktet hen. Prisen ble første gang utdelt i 1974, og hittil har den blitt utdelt 32 ganger. 

Klubbens historie starter ved at skipsreder, skipsmegler og konsul Peter Wessel (1926–1994) 
oppsøkte banksjef Ottar Gjævert i DnCs filial i Røyken sentrum. Wessel representerte Drammen 
Syd Rotaryklubb og ville lufte muligheten av å få i gang en tilsvarende klubb i Røyken. Han 
lyktes, og første møtet ble holdt i DnC’s lokaler i Røyken sentrum. Gjennom sitt betydelige 
kontaktnett hadde Gjævert klart å samle ca. 20 deltagere. 

Den 5. oktober 1971 er klubbens offisielle charterdato, dvs. dato for innmelding i det verdens-
omspennende Rotary International, som nå består av mer enn 35 000 klubber og 1,2 millioner 
medlemmer i mer enn 200 land og geografiske områder. 

Rotarys medlemmer er fra alle yrkesgrupper. Dette er noe av grunnideen. Med slik sammen-
setning økes mulighetene for å bidra til beste for lokalsamfunnet. Yrkesveiledning for 
ungdomsskoleelever var i en periode en viktig aktivitet. Klubben har nå ansvaret for 8. mai–
markeringen ved minnebautaen ved Røyken kirke. Mannsterkt oppmøte og bidrag på 
familiearrangementet Semiaden har de siste årene vært en viktig aktivitet. Klubben utvelger og 
sender hvert år deltager til distriktets RYLA-seminar (Rotary Youth Leadership Award, dvs. 
Rotarys Ledelsesseminar for Ungdom). 

Som medlem av en internasjonal organisasjon, støtter klubben prosjekter som f.eks. Polio Plus – 
prosjektet som har mål om å utrydde polio i verden gjennom et omfattende vaksinasjons-
program. Røyken Rotaryklubb bidro i sin tid med ca. 200 000 kr, innsamlet gjennom et 
reiselotteri med cruisereise som førstegevinst.  

Andre Rotary-prosjekter er å hjelpe fattige områder i verden med rent vann, sanitæranlegg, 
helsehjelp og utdannelse. Å fremme fred og fordragelighet gjennom kunnskap og verdens-
forståelse, er en del av Rotarys «mission». 

Et stjerneprosjekt i klubbens regi, og som illustrerer Rotarys ånd, er støtten til Bartira Moraes 
Freitas som frivillig jobbet i en av Brasils mange favelaer i nabobyen til Rio de Janeiro. Hun 
organiserte hjelpearbeid i sin favela, men ønsket utdannelse for å kunne bidra mer. Røyken 
Rotaryklubb finansierte skolepenger og Bartira fullførte den 3-årige utdannelsen til å bli det som 
vil tilsvare sosionom i Norge. 

Røyken Rotaryklubb er en selvstendig klubb innenfor Rotary-nettverket. Klubben er kjenne-
tegnet ved trivelig sosialt miljø, gode foredrag om ulike sider ved samfunnet og verden vi lever i, 
interessante diskusjoner og enkeltprosjekter med sosial profil. 

Røyken Rotaryklubb er fadder til to andre klubber, Hurum RK i 1977 og Raukvin RK i Røyken i 
1988. 


