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

Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm.

Kjære President!

Mottatt fra Bjørg Karin: "12 studenter fra D2290 – igjen det beste distriktet. 
Lørdag 9. april samlet styret i ungdomsutvekslingen alle studentene, foreldrene 
og noen av rådgiverne i D2290, til samling i Porsgrunn. Dette er studenter som 
skal reise ut til høsten. I tillegg hadde styret invitert studentene som er i Norge i 
vårt distrikt og to tidligere studenter som har vært ute. Hele 49 deltakere kom til 
orienteringene som ble gitt av nåværende og tidligere distriktsansvarlige for 
ungdomsutvekslingen og PDG Edrund Olaisen. Mange gode tilbakemeldinger 
viser at dette er et meget vellykket og nyttig arrangement."

Gratulerer til DYEO Ivar og hans stab med vel gjennomført arrangement. Ca 7000 
studenter deltar årlig i Rotarys ungdomsutveksling på verdensbasis og D-2290 er 
så absolutt en aktiv medspiller i dette programmet.

Paul Harris henger høyt og det skal den gjøre! Jeg ville sette pris på om klubbene 
ville sende meg noen ord om slike utnevnelser, slik at jeg kan få dette med i 
Ukebrevet. Denne gangen er det Past President og en av initiativtakerne til 
etableringen av Grenland RK, Truls Norby, som er blitt tildelt denne utmerkelsen. 
Gratulerer Truls! 

Arrangørene av Convention 2006 i Kjøbenhavn/Malmø er aktive og har masse 
stoff og nedlastbare ting som lysbilder etc på www.ric2006nordic.org
Egner seg som et kortprogram på et møte.

For filatelister og andre interesserte, har Rotary i Namibia stått bak utgivelsen av 
spesielle Rotary jubileumsfrimerker. Disse kan bestilles på 
www.rotary.namibia.cc/rotarystamporder.html.

Til de som mottar Ukebrevet med e-post og planlegger en tur til Sør-Afrika,     
vedlegges et hyggelig tilbud fra White River Rotary klubb v/Brian og Sybil Regan 
e-post  regan@mpaluglass.co.za

Så til slutt i dag en bønn til alle de skriveføre rotarianere i D 2290 fra redaktøren av 
Guvernørens Kvartalsbrev, Bjørg Karin. Det lyder slik:
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Redaktøren etterlyser innlegg, helst med bilder, til neste nr. av kvartals-brevet. 
Deadline 3. juni 2005.
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