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Rotarys formål er å
GAGNE ANDRE "SERVICE ABOVE SELF"

DISTRIKTSGUVERNØR NILS-PETTR SVANHOLM

Kjære President,

Vel installert i Amanzimtoti nær Durban i Sør-Afrika, skal jeg etter beste 
evne forsøke å opprettholde kontakten med dere og de øvrige rotarianere i 
D-2290 frem til 9. februar. Jeg skrev i mitt forrige Ukebrev at min e-post 
adresse (np@cannon-hygiene.no) kunne brukes ubegrenset i dette 
tidsrommet. En del av dere har allerede benyttet denne muligheten og bra 
er det.

Jeg har de 3 siste årene bodd en del måneder hvert år her i Amanzimtoti og 
lært å bli glad i dette spennende landet med sine fantastiske kvaliteter 
(natur, fauna og flora, fungerende demokrati, høy økonomisk vekst) men 
også med sine problemer (fattigdom, arbeidsløshet, aids og  høy 
kriminalitet).

Jeg nevnte også i mitt forrige Ukebrev at jeg ville komme nærmere tilbake 
til Presidenttreffet i Arendal. Ungt Entreprenørskap stod sentralt på 
programmet både fredag og lørdag.
Ungt Entreprenørskap har et tilbud til Rotary som vi ikke kan avslå. En unik 
mulighet til å komme i kontakt med unge mennesker via vår bistand som 
mentorer eller rådgivere. Vi kan gi dem det vi har en masse av i Rotary, 
nemlig vår erfaring som ledere og fagpersoner.

Torild Hallre har sendt meg en mail som vedlegges.
 Jeg håper klubbene tar fatt i denne muligheten og lar Yrkeskomiteen ta 
kontakt med Ungt Entreprenørskap og være den ansvarlige tjenestegren. 
Start med å invitere UE representanter til et orienteringsmøte i klubben. 
Derfra til aktivt mentorengasjement har vist seg å være kort.

De som har anledning til å møte på UE (Young Voice) arrangementet på 
Brunstad Konferansesenter i Stokke, bør stille opp. Arrangørene har 
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antydet ca 800 deltakere. Så vidt jeg vet planlegger 3 klubber å legge 
ukens rotarymøte til dette arrangementet (bedriftsbesøk). Meget god ide!

Jubileumsarrangementene står i kø. Langesund,Brevik,Porsgrunn og 
Grenland planlegger seminar med etikk på programmet. Nærmere 
opplysninger blir å finne på distriktets webside www.d2290.rotary.no. 
Dersom andre klubber ønsker å benytte websiden, er det bare å ta kontakt 
med DICO Per Magne Berget.

Vennlig hilsen
Nils-Petter
DG 2290
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