
Ukebrev nr.24 - uke 51 - 13.desember 2004 - 
ADVENTSMÅNED

http://d2290news.rotary.no/index.php?mod=one&id=5439  
Skriv ut siden

Rotarys motto:
"Å gagne andre" "Service above self"

DISTRIKTSGUVERNØR  NILS-PETTER SVANHOLM

Kjære President.

Forrige uke avsluttet jeg høstens guvernørbesøk i Bø RK. Julegrøt og spekemat 
stod på menyen i "Polen", som er en gammel stue tilhørende Bø museum. 
Klubben er i gang med et meget ambisiøst jubileumsprosjekt, som har fått navnet 
"Gvarv aktvitetspark". Prosjektet er å omdanne en tidligere travbane til en 
idrettspark for barn og unge. Prosjektet har en kostnadsramme på 2.5 millioner 
(ex tomt) og tegninger samt prosjektbeskrivelse foreligger. Arbeidet med 
finansieringen er i full gang. Vi ønsker Bø Rk LYKKE TIL.

I alt 45 ordinære klubbesøk + chartring av Re Rk er nå avviklet i løpet av de siste 3 
1/2 måned. Jeg har, uten unntak, opplevet Rotary på sitt beste. Aktive, positive og 
entusiastiske rotarianere har sørget for å gjøre mine besøk til en stor opplevelse 
for meg og for Kirsten. TUSEN TAKK SKAL DERE HA! 
Høyt aktivitetsnivå og sterkt engasjement preger distriktets klubber,ikke minst i 
sine forberedelser til Rotarys 100 års jubileum.

Men klubbene og distriktet har også sine utfordringer. I aller første rekke kommer 
MEDLEMSUTVIKLINGEN. Vi har i dag en gjennomsnittsalder blant medlemmene 
på 63 år. Rotary er basert på en variert yrkessammensetning av yrkesaktive 
medlemmer. Jeg vet at det arbeides målrettet og godt i de aller fleste klubber for å 
holde tritt med "eldringsprosessen". Jeg må likevel få minne dere om hvor viktig 
det er å ha fokus på nettopp rekrutteringen av yngre, yrkesaktive medlemmer.

En annen utfordring ligger i å  øke kvinneandelen i distriktet. Det er fremdeles 
noen klubber som ikke har kvinnelige medlemmer. Disse klubbene har uten 
unntak gitt uttrykk for at de arbeider med rekruttering av kvinner. La oss håpe at 
"etternølerne" er i mål før utløpet av jubileumsåret.

Fra president Jens Anders i Lillesand Rk har jeg fått følgende datert 7. desember:
Nettopp hjemkommet etter kjempetrivelig middag med styret og Karsten 
Isachsen. Vi holdt det åpne Rotarymøtet med over 100 fremmøtte i rådshussalen 
tidligere i kveld!!!. Rotary ble godt markedsført og K I holdt et flott foredrag om 
livs-og arbeidsglede med masse humor. Forøvrig fikk vi meget bra pressedekning 
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i lokalavisen og Fedrelandsvennen (regionavis) forut, samt annonsering på NRK 1 
Sørlandssendinga i morges. Kan trygt si at dette var en flott markering av 100 år 
jubileet. Og til lørdag kjører vi "Lillesandsmarkedet" med over 40 utstillere i 
Lillesand sentrum." Gratulerer til Lillesand Rk for 2 flotte initiativ

Viktig melding til de som har planer om utdeling av Paul Harris i nærmeste 
fremtid.Skjemaet kan lastes ned fra:
www.rotary.org/newsroom/downloadcenter/foundation/index.html
Skjemaet heter The Rotary Foundation Recognition Form
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