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Rotarys mål er
Å gagne andre Service above self

Kjære President! 

Den 23. februar var Rotarys 100-års fødselsdag. Den ble markert over hele verden. 
Her i Norge var 250 rotarianere invitert til Festmøte og mottakelse i Oslo Rådhus 
med ordfører Per Ditlev Simonsen som vert. HM kong Harald V, vår æresguvernør, 
var tilstede. Distrikt 2310 (Oslo, Buskerud,Asker og Bærum) stod som arrangør. 
Foruten hilsningstaler og gratulasjoner, holdt utviklingsminister Hilde Frafjord 
Johnson hovedtalen ”Kampen mot fattigdom: Felles ansvar, felles utfordring”. 
Hun ga flere ganger klart uttrykk for at Rotarys innsats var betydelig i global 
sammenheng. En stilfull og fin markering av Rotary 100 år. 

Mandag deltok jeg på en hyggelig markering i Porsgrunn RK hvor PDG Egil Dalen 
holdt hovedtalen om Rotarys 100 år. Det ble utdelt 3 stk Paul Harris til 
henholdsvis professor Sven Terjesen for sitt banebrytende arbeid for norsk 
industri, Bjørg Karin Gjervik for sitt arbeid med ungdomsutvekslingen, begge 
medlemmer av Porsgrunn RK, og til kulturpersonligheten og operasangeren 
Anders Vangen.

Lørdag 26.februar feiret Tønsberg,Sem, Jarlsberg, Færder,Stokke,
Nøtterøy og Re 100-årsjubileet med festmiddag på Hotell Klubben for i underkant 
av 200 rotarianere med ledsagere. Flott og stilfullt arrangement med en opplagt 
president Ole Søby fra Re som toastmaster og PP Odd Aspaas fra Sem som 
orkesterleder for storbandet. Sems Arne Kjell Johansen var nok en gang ansvarlig 
for sangene. Takk til presidenter og takk til arrangementkomite.

Den 18. til 25. februar ble årets International Assambly avholdt i Annaheim. DGE 
Egil Omdal, vår påtroppende guvernør, har vært til stede og bl.a. gjennomgått 
GETS (Guvernor Elect Training Semiar). RI presidenten for 2005-2006 Carl 
Wilhelm Stenhammar lanserte sitt mottoet som skal prege neste Rotary år (og alle 
Rotary år for den saks skyld) ”Service above self”. Den er vel kjent for oss alle. 

NB! NB! ”Viktig melding til alle klubber i D2290! 
Vi søker erfaren, reisevant og engelsktalende rotarianer som reiseleder for vårt 
GSE-team til Alabama USA høsten 2005. Reiselederen må bidra med forberedende 
teambygging og være ankerfeste for 4 forventningsfulle teamdeltagere. 
Reisefraværet vil vare 4 - 5 uker. Vi garanterer en fantastisk opplevelse! 
Tilbakemelding ønskes snarest mulig og senest før påske til Børre Nilssen 
(borre.nilssen@hydro.com) og Knut Børge Knutsen (kbk@start.no)." 
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Husk Pets og Distriktssamling fredag 4. og lørdag 5.mars i Mandal og fredag 11. 
og lørdag 12. på Svarstad (Lågendalen).
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