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

DISTRIKTSGUVERNØR NILS-PETTER SVANHOLM

Kjære President!

Jeg har Amanzimtoti Rotary Club bare 5 minutter unna der jeg for tiden bor. Det er en liten, men 
særdeles aktiv klubb med sterkt fokus på nærområdet. Nå er nok behovet for hjelp og bistand på 
humanitær basis langt større her enn i vårt distrikt og det er utrolig å se hva Rotary får utrettet. 
Amanzimtoti Community Upliftment Project er et godt eksempel på det. På frivillig basis er det 
opprettet et senter for hjemløse, som gis en ny start i livet. I løpet av ett år får klientene opplæring 
og praksis + jobb + husvære som setter dem i stand til å vende tilbake til samfunnet og begynne 
på nytt. Alt er basert på egeninnsats og senteret produserer i dag ca 1000 bygningsblokker per 
dag, produserer grønnsaker i egenkonstruerte veksthus som de selger og har en avdeling for 
catering. Senteret har kapasitet for ca 50 klienter som bor og lever på stedet. Senteret drives så 
godt som uten offentlig støtte og er basert på bl.a. bistand fra den lokale Rotary klubb. 

Så tilbake til Norge og D-2290. Innkommende guvernør (DGE) Egil skal ha sin PETS og 
Distriktssamling i Mandal 3. og 4. mars og i Svarstad 11. og 12. mars. Programmet og påmelding er 
lagt ut på www.d2290.rotary.no . Nå er tiden inne til å møte mannsterke opp. Husk at PETS nå er 
obligatorisk for innkommende presidenter.

Søknadsfristen til Rotary World Peace Scholarship (2 årig masterstudie i fredsarbeide og 
konfliktløsning) er satt til 1. juli 2005. Distrikt 2290 fikk i fjor for første gang innvilget en søknad. I 
alt er det 70 stipendier som årlig lyses ut på verdensbasis. Søknadskjema og ytterligere 
opplysninger fåes ved henvendelse til meg.

NORFO har laget et opp legg for mediedekning i forbindelse med 100 års feiringen. Brev fra 
NORFO vedlegges Ukebrevets oversendelsesmail.

100 års jubileet har satt fantasien i sving mange steder, men knapt noen kommer opp mot Rotary 
Club Kecskmit i Ungaren. Ta bare en titt på  www.centennial.rotary.hu .

Takk til følgende 10 klubber for innbetalt bidrag til Rotary Foundation per 31.12.: Gimsøy, 
Grenland, Kongsgaard, Kristiandsand Vest, Notodden, Porsgrunn, Sandefjord Øst, Stavern, 
Tvedestrand og Ulefoss. En spesiell takk til president Henry og hans menn på Ulefoss (snart 
kommer kvinnene) for formidable US$ 60,69 per capita. Jeg håper dere andre kommer etter.  
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