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

Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm

Kjære president!

Et Riktig Godt Nytt År til deg og dine Rotarianere.

Den festivitas som vi skulle ha nyttårsaften og de positive forventninger 
vi skulle ha til det nye året blir dessverre overskygget av den ufattelige 
katastrofen som har funnet sted i Sør Øst Asia og de nærliggende 
områder. 

De sterke bildene vi får inn i våre stuer fra de rammede områder med 
dødstall som overstiger enhver fatteevne, med sårede og 
familietragedier, med rasering av små og store samfunn, ødelagt 
infrastruktur, alt dette får oss til å regere med sorg, medfølelse og en 
intens trang til å hjelpe.

Og det skal Rotary og vi rotarianere gjøre. Men midt opp all 
vår frustrasjon må vi som organisasjon forsøke å være rasjonelle og 
tenke hvordan vi kan utnytte det nettverk vi har til rådighet for en best 
mulig hjelp til de rammede områder. Ad hoc og impulsaksjoner er vel å 
bra, men det er når Rotary løfter i flokk at vi kan få en optimal effekt.

Fredag 7. januar møtes 41 presidenter, distriktsråd og andre tillitsmenn i 
D-2290 til "Presidenttreff 2004-2005". Det vil bli satt av tilstrekkelig tid til 
å drøfte hva klubbene og distriktet bør gjøre for å få en mest 
mulig samlet innsats til hjelp for de som er blitt rammet av Tsunami 
katastrofen. Jeg ber om at klubbene på sitt første møte på det nye 
året, tar seg tid til å snakke om  hvordan vi som organisasjon bør 
engasjere oss. Ta med dere ideer, tanker og gjerne konkrete 
prosjekter til Arendal og la oss se om vi i fellesskap kan komme frem til 
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en anbefaling overfor distriktets klubber.
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