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*Å GAGNE ANDRE * SERVICE ABOVE SELF*

DISTRIKTSGUVERNØR NILS-PETTER SVANHOLM

Kjære President,

Jeg har fått brev og flagg fra chairman Carlo Ravizza i Rotary Foundation hvor 
han ber meg om å utlevere disse til Borre RK, Notodden RK og Kongsgaard RK 
som de tre klubbene i Distrikt 2290 med høyest bidrag per medlem til Annual 
Programs Fund (som er det vanligste fondet i systemet). Likeledes ber han meg 
om å gi en tilsvarende vimpel til Mandal RK,Kristiansand RK og Skien RK. Disse 
klubbene er distriktets største nominelle bidragsytere. Klubbene vil få 
overlevert oppmerksomheten ved en passende anledning. Gratulerer og takk til de 
6 klubbene.

Fra president Jens Anders Risvand i Lillesand RK har jeg fått følgende e-post "Vi 
arbeider målbevisst med vår markering av 100 årsjubileet og har klar å få Karsten 
Isachsen til klubben vår. Da kjører vi et åpent Rotarymøte i og for lokalmiljøet i 
Lillesand. Tanken er å kjøre et standard Rotarymøte, men invitere Lillesands 
befolkning til dette møtet i en av byens storstuer." Flott initiativ!

I uken som gikk besøkte jeg Borre RK som arbeider aktivt i Rådgivningskontoret 
for eldre og bistår bl.a. med utfylling av selvangivelser. Horten RK som i år går inn 
for et bidrag til Rotary Foundation på US$ 50 per medlem. TAKK! Grøm RK med 
flotte lokaler og aktive som Natteravner. Kristiansand RK med sin Rotary skole og 
sitt mentorprogram for nyetablerere og små virksomheter.

Denne uken står Kragerø RK, Færder RK, Sem RK og Brevik RK for tur.

Distriktet har fått en henvendelse fra Taipei Grand Park RC på Taiwan som ønsker 
å komme i kontakt med en norsk klubb. Kontaktmann er Geir Torkehagen, 
getor@ms63.hinet.net

På sonemøte i Maastricht for en uke siden ble det drøftet en rekke aktuelle Rotary 
saker. Jeg nøyer meg i denne omgang med å nevne at Rotary Foundation har 
besluttet å gjenoppta årlig GSE utveksling samt å gjenåpne 3-H 
programmene (Health, Hunger and Humanity). Dette skyldes at bidragene fra 
klubbene øker og nærmerer seg 100 mill US$ i år mot 70 mill i fjor. Aktivene utgjør 
nå 700 mill US$.

Page 1 of 2

31.03.2015http://orgmal.webcomputing.no/printone.php?id=4952&bid=117



Copyright © 2004 Webcomputing, All rights reserved

Page 2 of 2

31.03.2015http://orgmal.webcomputing.no/printone.php?id=4952&bid=117


