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

Kjære President!

Den andre PETs og Distriktssamling for Rotary-året 2005-2006 ble avviklet 11.og 12. mars på 
Gavelstad Gård og Hotell i Svarstad under ledelse av DGE Egil Omdal og med Lågendalen RK som 
teknisk arrangør. Ca 100  deltakere fra Vestfold og Telemark deltok.

Undrenes tid er ikke forbi. Mine gjentagende oppfordring om å få tilbakemeldinger til bruk i 
Ukebrevet, har båret frukter. Her kommer president Frode i Grimstad med et kort og greit referat 
som gir meg en påminnelse om at det er en verden syd for Breviksbroen. Takk skal du ha.

Hei Nils Petter!
Bare en liten oppdatering i forbindelse med Ungt Entreprenørskap siden vi ikke sorterer under 
det refererte arrangementet. Det arrangeres messe i Kristiansand på samme tid omtrent, jeg har i 
dag avsluttet min egen innsats som dommer i ”Beste forretningsplan” og UE Agder kommer på 
møte i Grimstad Rotary 21. april. For øvrig hadde vi et godt jubileumsarrangement sammen med 
Grøm Rotary på selve dagen, 23. februar. Foredraget handlet om unionsoppløsningen og vår 
sørlandske statsminister i Sverige i 1905, Jørgen Løvland. I tillegg var Stine Sofies Stiftelse 
(www.barnerett.com) til stede og mottok en sjekk fra begge klubbene på 20.000,-. Vi fikk lokal 
pressedekning både i forkant (med fokus på brilleinnsamlingen) og i etterkant (med fokus på 
feiringen og gavesjekken).

For øvrig ble Ungt Entreprenørskaps messe og utstilling på Brunstad konferansesenter i Stokke 
avviklet med meget stor deltakelse og entusiasme. Jeg traff på mange rotarianere som var 
engasjert som dommere, mentorer og sponsorer. Det var 900 til middag på onsdag kveld og 
1100 til lunsj torsdag. Det sier litt om oppslutningen. President Svein-Erik i Stokke Rk delte ut 
Rotarys priser til vinnerne i klassen beste innovative produkt.

RYLA seminaret i Flekkefjord fra 6. til 9. april nærmer seg med stormskritt. Har klubben funnet 
kandidater og meldt de på?. Hvis ikke – raska på. Det begynner å haste.

Chicago RI Convetion har deadline for påmelding 31.3.05. Alle opplysninger som program, 
påmeldingsskjema osv. finnes på www.rotray.org/centennial/convention/index.html.

Det 35 Nordiske Rotarygolf arrangeres i Borgå, Finland, i tiden 20.-22. juli 05. Nærmere 
opplysninger http://personal.fimnet.fi/peli/golf  .
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