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

Kjære President,

Fredag 4. og lørdag 5. mars avviklet DGE Egil Omdal PETS og Distriktsamling i Manal. Det deltok i 
alt 65 rotarianere hvorav 19 var påtroppende presidenter. Tilbakemeldingene er entydig. Dette var 
vellykket og et MUST for de som skal inn i sentrale klubbposisjoner for Rotaryåret 2005-2006.

Den 11. og 12. mars avvikles PETS og Distriktsamling for resten av distriktet i Svarstad 
(Lågendalen RK) og det er påmeldt i overkant av 100.FORTSATT PLASS.

Som en del av dere sikkert har registrert, snakker jeg mye om et mulig samarbeid med 
organisasjonen Ungt Entreprenørskap. Den 9. og 10. mars (altså denne uken) arrangeres Young 
Voice i regi av UE på Brunstad konferansesenter i Stokke. Ca 150 ungdomsbedrifter med ca 750 
ungdommer deltar og det er fri adgang fra 1030 til 1630 de 2 dagene det varer. Distriktet sponser 
kategorien "Beste innovative produkt". Premieutdeling finner sted kl.1530 på torsdag og det hadde 
vært hyggelig å se rotarianere tilstede. Reklamer for dette tiltaket på klubbmøte. Det blir garantert 
en opplevelse.

Feiringen av Rotarys 100 år forsetter med full tyngde. Tirsdag 1. mars arrangerte Tønsberg, 
Jarlsberg, Sem, Nøtterøy, Færder, Stokke og Re seminaret om moral og folkeskikk på Brunstad 
konferansesenter for nær 300 mennesker. Et særdeles utbytterikt seminar hvor distriktets 
rotarianere utgjorde hovedtyngden av deltakerne.

Torsdag 3. mars stod Horten og Borre som arrangør av en flott konsert i Bakkenteigen kulturhus 
for ca 300 entusiastiske tilhørere. Den Kongelige norske marines musikkorps under ledelse av 
Terje Boye Hansen med Sigmund Groven (munnspill) som solist (munnspill) og Horten RKs egen 
Odd Aspaas som konferansier, gjorde konserten til en stor opplevelse. Konserten ga et betydelig 
overskudd som sammen med donasjoner på fredagens festmiddag resulterte i et overskudd på 
nær 40.000,-

Lørdag 5. mars var det Skien som stod for tur. Skien, Skien Vest og Gimsøy arrangerte en 
festaften med i underkant av 100 deltakere. Igjen et bevis på hvor vellykket det er, når flere klubber 
slår seg sammen i et slikt arrangement.

NB!NB!NB! Flekkefjord RK arrangerer RYLA seminar 6.-9.april. Program er sendt klubbene. 11 
topp forelesere med tidligere Statoil sjef Olav Fjell og skiløperen Thomas Alsgaard i spissen. 
Seminaret er beregnet på ungdom i alderen 18 til 30 år.

Vennlig hilsen
Nils-Petter  DG-2290
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