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

DISTRIKTSGUVERNØR NILS-PETTER SVANHOLM

Kjære president.

7. og 8. januar 2005 avholdes Presidenttreffet på Clarion Tyholmen Hotell i 
Arendal. Det blir over 50 deltakere tilstede og programmet blir sendt ut på mail 
senere i dag. Borre, Farsund, Grenland, Holmestrand, Kragerø, Kristansand Vest, 
Lillesand, Lågendalen, Notodden og Tvedestrand har dessverre ikke anledning til 
å møte.

Til dere andre: Velkommen til hyggelig Rotary treff under mottoet: Rotary 
vennskap som et middel til å yte service.

Jeg har fått en henvendelse fra landspresidenten i Rotaract (for ungdom mellom 
18 og 30 år) som ønsker å markedsføre denne delen av Rotary. I dag finnes over 
7300 Rotaract klubber i 150 land. Klubbene blir stiftet av en Rotaryklubb, som 
fungerer som faddere. Svært ofte går Rotaractere over i Rotary ved fylte 30 år.De 
som ønsker å vite mer, kan ta en titt på www.rotaract.no.

Langesund Rk har foreslått en kandidat til Rotary World Peace Scholarship, som 
er det største og mest prestisjetunge stipend som utdeles av Rotary. I uken som 
var, fikk klubben beskjed om at deres kandidat, Stian Jenssen fra Porsgrunn, var 
innvilget stipendet for perioden 2005 - 2007. Dette er første gang at vårt distrikt 
har en stipendiat i dette programmet. Tatt i betraktning at det kun innvilges ca 70 
stipender over hele verden hvert år, er det all grunn til å gratulere Langesund Rk 
og president Ingrid med resultatet. NB Rotary Foundation skal annonsere 
tildelingen i mars/april 2005 og ber om at vi ikke frigir denne nyheten til media før 
etter publiseringen. 

NORFO arbeider med å opprette en norsk Rotary Cyberklubb. Det finnes en del 
Rotary nettklubber og det har i lengere tid vært interesse for en slik klubb i Norge. 
Norfo har bedt distrktene om å stille med 4 medlemmer hver. Det beste er selvsagt 
å få noen utenfra, men også nåværende medlemmer kan være aktuelt. De må 
inmidlertid da melde overgang til den nye klubben. Vennligst ta dette opp i 
klubben snarest mulig og aktuelle kandidater sendes distriktssekretær Guttorm 
Liebe innen 10.januar. Spørsmål kan rettes til Einar Hope, telf 55 95 90 00, NHH.

          Dette er det siste Ukebrevet før jul og Kirsten og jeg vil få 
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                   ønske alle våre gamle og nye Rotaryvenner en 

                              Riktig God Jul!  
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