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Rotarys motto er: 
Å gagne andre Service above self

Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm

Kjære President.

Første dag i november. Månedens emne er Rotary Foundation og det gjør 
ingen ting om klubben markerer dette ved et program, et 3-minutt eller på 
annen måte. Rotary Foundation er Rotarys finansielle muskler og bidrar til at 
verden er et bedre sted å leve i for mange som ikke er like heldige som du og 
jeg. Leder av vår Rotary Foundation komite, Christian Offenberg, sier i sin 
siste nyhetsmelding "Rotary distrikt 2290 har i inneværende Rotaryår til 
disposisjon kr. 18.300 for District Simplified Grant. Beløpet kan brukes både 
internasjonalt og lokalt, og må oppfylle alle de nødvendige kriterier nedfelt i 
"Terms and Conditions of District Simplified Grant Award and Acceptance". 
Disse kan lastes ned fra www.rotary.org  eller henvendelse til Christian 
Offenberg, Postboks 267, 3701. Faxnr. 35 52 38 27 eller e-post 
chrisoff@online.no

HURRA!! HURRA!! Denne uken nærmere bestemt fredag 5. november vil Re 
Rotary klubb bli chartret som klubb nr. 46 i D-2290 Charterfesten finner sted i 
Re golfklubbs lokaler. Charterpresident vil være Ole Søby, fadderklubb er 
Stokke RK og guvernørens representant har vært AG Jan Westlie. Siden 
festtelegrammenes tid er forbi, ville det være populært om distriktets øvrige 
klubber sendte en gratulasjonsmail til ole.soby@advokatenehbs.no .

Mandag forrige uke var jeg på besøk i Nøtterøy RK. Klubben har oppsett av 
en infotavle på Håøya som sitt jubileumsprosjekt. Onsdag stod Tønsberg RK 
for tur. Klubben hadde den populære Rakkåsstien som sitt prosjekt og skal 
utvides fra dagens 10 kilometer  til ialt 19 kilometer.

Denne uken skal jeg besøke Sandefjord Øst RK på mandag og Sandeford RK 
på onsdag.

Rotary valutakurs på doller er for november kr. 6,80.
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