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

l

Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm

Kjære president!

La meg først takke Ukebrevenes gjesteskribenter de siste 5 uker:  DGE Egil 
Omdal, PDG Edrund Olaisen, G S E og Round Trip ansvarlig Børre Nilssen, 
DYEO Ivar Hauler Halvorsen og DGN Svein Aanestad for deres bidrag til 
informasjon om deres spesielle ansvarsområde i distrikt 2290. Takk skal dere 
ha!

Presidential Citation Celebrate Rotary  var en oppgave som klubbene kunne 
påta seg å gjennomføre i inneværende Rotaryår. Hva det innebærer står 
beskrevet i Guvernørens Håndbok sidene 23 til 27. Jeg har ikke hatt dette 
som en prioritert oppgave i inneværende år og har derfor heller ikke mast på 
klubbene om å gjennomføre denne øvelsen. Innsatsen har i svært stor grad 
vært konsentrert rundt vårt 100 års jubileum. To av distriktets klubber har 
likevel gjennomført de nødvendige oppgaver og har kvalifisert seg til 
Presidential Citation, nemlig Færder RK og Langesund RK som begge har 
mottatt en hilsen og takk fra RI president Glenn E. Estess Sr. Gratulerer!

Så var det Guvernørens spørreskjema da. Takk til alle dere som har sendt inn 
skjemaet. Jeg mangler fortsatt Borre, Grøm, Kristiansand Øst, Larvik Øst, 
Notodden, Sandefjord, Stavern og Tønsberg, Gimsøy, Grenland og 
Grimstad. Tatt i betraktning at svarfristen var 25. mai og at skjemaet ble sendt 
ut 20. april burde samtlige ha fått rimelig tid på seg. Vær så snill.

Juni er måneden med fokus på Rotary Fellowship. Alle disse gruppene med 
alt fra husbytte i ferier til frimerkesamlere, motorsykkel entusiaster og flyeiere, 
ski og golf.  Det finnes mer enn 60 forskjellige grupper på tvers av 
landegrenser som finner et Rotary fellesskap i et Rotary Fellowship. Bør 
nevnes i klubben. Mer stoff finner dere på www.rotary.org.
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