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ROTARYS FOMÅL ER
"Å gagne andre"------------ "Service above self"

DISTRIKTSGUVERNØR NILS-PETTER SVANHOLM

Kjære President!

I mitt forrige Ukebrev  kom jeg i skade for å si at Grimstad RK og president Frode 
ikke hadde levert svar på Guvernørens Spørreskjema. Det var feil. Klubben hadde 
gjort sin plikt, men jeg hadde rotet svaret bort i min PC. Beklager Frode, det skal 
ikke gjenta seg.

Fremmøtestatistikken for april er nå omsider komplett. De tre på topp er denne 
gangen: Sem RK med 82%, Arendal RK med 78% og Svelvik RK med 72%. 
Gratulerer!

Nå er fristen for innbetaling til Rotary Foundation i ferd med renne ut. Dersom 
noen av klubbene ønsker assistanse til innbetalingen, er det bare å kontakte meg. 
Helst på mail.

Distriktsguvernør fra 1. juli, Egil Omdal, og DGE fra 1. juli Svein Aanestad  reiser 
til RI Convention i Chicago i disse dager. Vi som blir hjemme ønsker disse og 
andre rotarianere fra D-2290 som skal delta, en riktig god tur. Cenntenial 
Convention blir utvilsomt et minne for livet.

Fredag 17. juni feirer Stavern RK sitt 40 års jubileum og 18. juni er det Svelvik 
RKs  tur til å feire 40 år. Kirsten og jeg skal delta begge steder og gleder oss til 
det. Dersom noen av distriktets klubber ønsker å sende en hilsen, kan det gjøres 
på mail til president Gunnar Helgesrud i Svelvik guhelg@online.no og til PDG 
Finn Otterstad i Stavern finnotter@online.no .

Vi nærmer oss slutten på Rotaryåret 2004-2005. Mange klubber gjør nå opp sin 
status i form av et referat eller beretning om det som har skjedd i klubben i løpet 
av året.  Dette er en fin tradisjon som senere presidenter og andre medlemmer har 
stor glede av. Til dere som ikke gjør dette: Kanskje på tide å innføre årsberetning 
også i din klubb.
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