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

DISTRIKTSGUVERNØR  NILS-PETTER  SVANHOLM

Kjære President.

RYLA – seminaret kommer til å bli arrangert i tiden onsdag 6. til 9. april i Flekkefjord.Dette til 

tross for en skuffende oppslutning fra distriktets klubber med hederlig unntakelse av Mandal, 

Sem, Notodden (2) ,Færder, Lillesand og Kristansand Øst. Flekkefjord har på egen hånd 

skaffet deltakere slik at antallet er kommet opp i ca 20.

Det nye Guvernørens Kvartalsbrev er lagt ut på  www.d2290.rotary.no

Dollarkursen som skal benyttes for betalinger til Rotary Foundation og Rotary International 

er for april måned kr.6,25. Informer kassereren.

IPDG Finn Otterstad har tilbrakt et par vintermåneder på Kypros og har sendt dette forslaget 

til programpost i klubbene.Kypros får besøk av over 2 millioner turister hvert år. Reiselivet 

sysselsetter ca 35000 mennesker eller 13 prosent av arbeidskraften.En stadig økende turisme 

har gjennom de siste 10 årene vært fulgt på stedet av vår egen Ellen Hekne, Kvinesdal 

Rotaryklubb. Fra 20 april i år vil hun i sommermånedene være hjemme i Kvinesdal, 

tilgjengelig for foredrag om Kypros, en presentasjon av 45 min varighet. E-mail    

ellen.hekne@c2i.net postboks 167,  4491 Kvinesdal.

President Svein Jordal har sendt denne situasjonsrapporten  fra Tvedestrand RK:

I løpet av februar ble 100-års-ubileet markert flere ganger i klubben: Allerede den 7 februar 

ble vårt medlem Karl Ragnar Hafsten tildelt diplom og medalje og utnevnt til Paul Harris 

Fellow for sitt lange og trofaste arbeid for klubben og Rotary.  Den 21. februar holdt klubben 

sin 100-års feiring for Rotary på Strannasenteret i Tvedestrand.  Et arrangement på dette 

senteret for eldre, der klubben overrakte, som jubileumsgave, et maleri av 

Tvedestrandskunstneren Ernst Magne Johansen.  Tvedestrands ordfører tok imot bildet på 

vegne av kommunen.  Maleri og plakett vil bli plassert på et synlig sted på senteret, til glede for 

alle beboere og publikum som er innom.  Begivenheten ble omtalt, og med bilder, både i 

Tvedestrandsposten og i Agderposten

Jeg har mottatt denne henvendelsen fra den norske Handicamp ansvarlige, Hanna Smith. 

”Jeg oversender en invitasjon fra Rotary klubber i Nurnberg Regionen.  Rotary klubbene i 

Nurnberg har besluttet å gjennomføre en Handicamp i 2005 ifm Rotarys 100 års jubileum.  Dersom 
noen vet om noen som kunne tenke seg å delta i denne Handicamp så er dette et flott tilbud" . 
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Fristen for å søke om plass er 10. april 05. Program og søknadspapirer fåes ved henvendelse til 
meg. 
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