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Rotarys motto er å
"Gagne andre" "Service above self"

DISTRIKTSGUVERNØR NILS-PETTER SVANHOLM

Kjære Presidenter!

Jeg får stadig spørsmål om Convention i Chicago 18.-22.juni 2005 som blir Rotarys store 100 års 
jubileumsmarkering. Det finnes masse stoff på www.rotary.org om hva som skal skje der. Dersom 
noen ønsker å vite mer om hva som skal skje, reisemåte osv., kan dere ta kontakt med DGE Egil 
Omdal på egi-omda@online.no. Han reiser til Chicago som distriktets representant og kan sikkert 
bistå med råd og dåd.

I mitt ukebrev nr. 13 skrev jeg "Fredag ettermiddag 7.og lørdag 8.januar 2005 frem til ca kl 1530, 
skal Distriktet arrangere Presidenttreff på Clarion Tyholmen Hotell i Arendal. Vennligst merk av 
datoen. Dersom du er forhindret fra å møte, ber jeg deg finne en stedfortreder. Innkommende 
president er et godt alternativ." 

VENNLIGST MELD DEG PÅ SÅ SNART SOM MULIG OG INNEN 30.11.04. DE SOM TRENGER 
OVERNATTING GIR MEG BESKJED OM DETTE. Påmelding til np@cannon-hygiene.no eller fax 35 
52 82 22 eller telefon 35 52 62 31 eller Haraldsgt. 8, 3725 Skien.

Jeg minner også om VIKTIG INFORMASJON i Ukebrev 19 vedr. medlemsoppdatering på 
www.rotary.org  Member access. Passord er nødvendig og du får det hos Gudrund Kajblad ved RI 
kontoret i Zurich. Frist for oppdatering for å få ajourført medlemsliste til neste kontingent betaling 
til RI, er 30.11.04.

På mine klubbesøk har jeg snakket om at vann er et av Rotarys satsningsområder. I den anledning 
har jeg lyst til å sitere fra en e-post jeg nylig mottok fra RI:
"Friends, At a recent meeting with UNICEF officials i New York we explored ways in which Rotary 
an UNICEF could work together and exploit any synergies as we address water issues around the 
world."

Siste uke besøkte jeg Skien Vest RK på mandag. Samtlige medlemmer    er yrkesaktive og over 
30% kvinneandel. Nylig leverte klubben betydlige mengder spesialutstyr til  KAUNAS 
rehabiliteringssenter for handicappede barn og unge i Litauen.

Onsdag var jeg i Grenland RK med en kvinneandel på 20%. Klubben hadde arvet 6.500 (ja du leste 
riktig) kosedyr som de nå hver lørdag selger på Downtown og Herkules. De regnet med å få inn kr. 
40.000-kr. 50.000,- som skal til klubbens Kenya prosjekt. Rotary er i allefall allsidig.

Denne uke besøker jeg Kristiansand Vest RK på mandag og min egen klubb, Gimsøy RK, på 
tirsdag.
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