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Rotarys motto er :
Å gagne andre Service above self

Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm.

Kjære President!

Først en takk til alle dere som fulgte oppfordringen om å sende en hilsen til Re RK på 
charterdagen den 5. november. Vi som var tilstede opplevet en høytidelig og stilig charterfest med 
opptakelse av 22 av i alt 23 medlemmer i den nye klubben. De 23 medlemmene fordeler seg med 9 
kvinner og 14 menn og flere er notert på blokken. Under den velsmakende middagen i Re 
Golfklubbs koselige og rustikke lokaler, var det taler og overrekkelser av gaver, anført av Stokke 
RK som fadderklubb. Distrikt 2290 ønsker Re Rotaryklubb velkommen i Rotary.

Den 23. november kjører årets julebuss fylt med julegaver, sykler, klær, maling, leker, senger, 
datautstyr, ikke å forglemme pepperkakehusene og masse, masse mer, fra Ekstrand i Bamble til 
Panevezys i Litauen. Henning Ødegården, Brevik RK, er sjåfør med Hans Christie, Svelvik RK, som 
co-driver. I alt 8 roatianere har meldt seg som deltakere til turen. Litauen- komiteen med PDG 
Edrund, Langesund RK, i spissen har som vanlig gjort en kjempeinsats og de melder om en 
overveldende respons fra distriktets klubber. Tusen takk til alle dere som viser i handling hva det 
betyr "Å gagne andre"

VIKTIG informasjon fra RI. Semi Annual Report som medfølger kontingentfakturaen i januar bør 
oppdateres på "Member access" på www.rotary.org . Passord og brukernavn skal foreligge hos 
president og sekretær. Dersom noen klubber fremdeles skulle mangle disse informasjonene, kan 
de fåes ved henvendelse til Gudrund Kajblad ved RI kontoret i Zurich. Dersom oppdateringen 
finner sted før 1. desember 04, vil medlemsoversikten (SAR) bli korrekt og kontingentfakturaen 
likeledes.

VIKTIG informasjon fra RI. Klubbene skal nå ha mottatt blankett for oppdatering av "Official 
Directory". Dette bør også gjøres på "Member access"og må skje innen 31.12.04.

Forrige uke besøkte jeg Sandefjord Øst RK mandag og Sandefjord RK  på onsdag. De planlegger 
en felles kirkekonsert for å markere Rotary 100 år.
Sandefjord Øst har nå etablert samarbeide med "Ungt entrepenørskap" og er i full gang med å 
engasjere seg som mentorer.

Mandag besøker jeg Porsgrunn RK  og onsdag Stavern RK
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