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SERVICE ABOVE SELF

DISTRIKTSGUVERNØR Nils-Petter Svanholm      UKEBREV 8

Kjære Presidenter,
Klubbesøkene fortsetter. Det fine været likeledes. Vennesla RK mandag med 25 fremmøtte av 28 
medlemmer. Den blir vanskelig å slå. 

Nedenes RK tirsdag som åpner møtene sine med Rotarys formål og 4-spørsmålsprøven og  har 
tatt initiativet til en poloskjorte med Rotary hjulet og Celebrate Rotary samt D-2290 og årstallene 
1905 - 2005. Den vil bli å få kjøpt/bestilt på Distriktskonferansen. Inntekt til Rotary Foundation. 

Lyngdal RK onsdag med Rotary familien i fokus i flotte omgivelser på Rosfjord strandhotell. 
Arendal RK som utnevnte sitt medlem Olav Momrak til æresmedlem og som leder an i 
Ungdomsutvekslingen i D-2290. 

Denne uken går turen til Kongsgaard, Kvinesdal,Kristiansand Øst og Grimstad.

Distriktskonferansen 3. - 5. september nærmer seg med stormskritt og jeg 
må forsatt mase litt. Med utvekslingsstudentene er deltakerantallet kommet opp i ca 240.  Det er 
plass til 700 i Ibsenhuset.

Jan Egil Hafredal, sjef for Utsmykning og Utstilling har bedt meg minne presidentene om å sende 
et klubbflagg (klubbanner) til ham på adressen: Postboks 3013 Handelstorget, 3707 Skien. 
Flagget/banneret skal brukes av en representant for klubben (fortrinnsvis presidenten) under 
åpningen av konferansen. Denne fremgangsmåten er gjort for å sikre at alle klubbene har sitt 
flagg/banner for hånden under åpningen.

Jan Egil ber meg også si at han har utstillingsplass til flere billedmontasjer fra prosjekter o.l. som 
klubbene enten sender inn eller tar med seg til konferansen. Jan Egil treffes på mobil 957 400 27 
eller ehafreda@online.no

Guvernørens kvartalsbrev nr. 1 ligger på d2290.rotary.no. Klikk på Guvernørbrev. Melding om 
dette har gått ut i egen ekspedisjon. Hyggelig om noen tar seg tid til å lese kvartalsbrevet.

Vi sees på Distriktskonferansen.
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