
Sande Rotarys hederspris for 2019 ble tildelt organisasjonen MOT. 

 
Sande Rotary deler hvert år ut sin hederspris til en person eller en organisasjon som 
gjør en ekstraordinær og uegennyttig innsats for foreninger, personer eller samfunn.  

Rotary har i mange år hatt et spesielt fokus på ungdomsarbeid og når årets 
hederspris for 2019 skulle kåres var MOT et førstevalg for juryen. 

Noen kan kansje stille spørsmålet om hvilken organisasjon dette er?         

Sande Rotary fikk denne kvelden besøk av 6 flotte unge representanter samt Coach 
Mona Bjørløw fra MOT i Sande, som ga oss en utmerket innføring av hvilken 
organisasjon dette var. Organisasjonens motto er: 

MOTs OPPDRAG ER Å UTVIKLE ROBUST UNGDOM, SOM 

INKLUDERER ALLE 

GJENNOM Å STYRKE BEVISSTHET OG MOT. 
 

Mot til å Leve- Mot til å bry seg - Mot til å si nei 
 

Fokus: Bli den beste utgaven av seg selv 
 

MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere i 1997 og initiativtakerne var 
skøyteløperne Atle Vårvik og Johann Olav Koss.                                        
Motivasjonen for å etablere MOT-konseptet var et sterkt ønske om å bidra positivt til 
mange av de utfordringene som samfunnet vårt står ovenfor som; rusmisbruk, vold, 
kriminalitet, mobbing, psykiske vansker og utenforskap. MOTs overbevisning er at 
ved å styrke ungdoms robusthet og mot; er nøkkelen til å skape et varmere og 
tryggere samfunn. MOT samarbeider med 241 skoler og når ut til 65000 ungdommer 
over hele Norge. Organisasjonen er også i dag etablert i flere andre land i verden.  

Sande ungdomsskole har drevet med MOT – arbeid i 10 år. Det foregår for det meste 
på ungdomsskolen, men på MOT – til å glede dagen rundt 23.11 hvert år er det nok 
flere som har hatt glede av å møte Unge Motivatorer fra ungdomsskolen. I år er det 
første året som det å være Ung Motivator har vært et valgfag Som heter «Innsats for 
andre» Denne gruppen ledes av Mona Bjørløw. 

Arbeidet i valgfaget «innsats for andre» har bestått av:  

 * å trygge overgangen fra barneskole til ungdomsskole, gjennom å besøke alle 7 
klassene i Sande 

* Unge Motivatorer har gjennomført aktiviteter i friminutt på 8 trinn, samt laget 
Kahooter og hatt aktiviteter i en del storefrikvarterer gjennom året. 



* Planlagt og gjennomført besøk med aktiviteter i barnehager og på Sandetun 
sykehjem 

* Planlagt og gjennomført Mot til å glede dagen. 

* planlagt og gjennomført et arrangement på det «gule huset» for alle 7 klassingene i 
kommunen.  

Sande ungdomsskole har i dag 6 Coacher som gjennomfører besøk i alle klasser, 
med ulike temaer. 

Det blir her lagt ned et formidabelt arbeid med obligatoriske møter og undervisning i 
klassetrinnene 8, 9 og 10 på Sande ungdomsskole. 

Resultatene av dette arbeidet er godt synlig og de viktigste resultatene er mindre 
mobbing, færre ungdom uten en eneste venn, mindre psykiske vansker og mindre 
rusmisbruk blant de unge. Vi ser helt tydelig at vårt arbeidet med MOT virker, sier de 
unge entusiastiske jentene til den lydhøre forsamlingen i salen. 

MOT til å glede-dagen er 23 november. Denne glede-dagen har blitt en årlig 
begivenhet, og handler om å skape og spre glede. Ungdom fra Sande ungdomsskole 
besøker og gleder mennesker i sitt lokalsamfunn gjennom ulike aktiviteter.       
Mottoet for dagen er å skape glede med enkle midler. Alle MOT elevene markerer 
dagen på sin skole, og blir dermed en viktig synliggjøring av MOTs budskap lokalt. 
Glede-dagen går ut på og glede mennesker på gata, gode venner, naboen bestemor 
på aldershjemmet, farfar som sitter alene, klassekamerater og barnehagebarna. 

Årets President Trond Sando overrakte selve hedersprisen til Mona Bjørløw og de 6 
andre MOT ungdommene, som skulle bidra til å spre det gode budskapet blant unge. 

Mott: Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe : ) En liten forskjell for et menneske, 
kan være en stor forskjell for en annen. 

 



 

 

Bakerst fra venstre ser vi: President Trond Sando og leder/ coach Mona Bjørløw.             
Andre rekke: Emilie Nordsveen-Sæter, Ida Myhre-Knutsen og Christine Ulstein.            
Første rekke: Iris Martine Sivertsen, Emma Gunnestad og Thea Grambo. 

 


