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

Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm
Kjære Presidenter! 
Ukebrev nr. 51 dvs ” one more to go”  før jeg kan avslutte dette eksprimentet som 
Guvernørens  Ukebrev tross alt  har vært. Tatt i betrakning at distriktet har ca 
2100 rotarianere er det vel ikke så stor andel som har hatt noen sterke meninger 
om Ukebrev og kvartalsbrev som erstatning for det tradisjonelle Guvernørens  
månedsbrev. De som imidlertid har engasjert seg i spørsmålet og gitt meg 
tilbakemeldinger både skriftlig og muntlig, har vært klare i sin dom : Ukebrevet 
har brakt klubb og distrikt tettere sammen. 
Ukebrevet har også vært med på å uveksle info om klubbenes aktiviteter slik at 
kunnskap om  det som skjer utenfor vår egen klubb, er blitt bedre. Da er 

hensikten oppnådd. 
Nå blir det opp til mine etterfølgere å få Ukebrev og Kvartalsbrev til å bli et bedre 
produkt og ikke minst finne frem til distribusjonsformer, som gjør at enda  flere 
av distriktets rotarianere kommer til lese disse to publikasjoner i årene som 
kommer. 

Som vedlegg til e-posten for dette ukebrevet ligger resultatet av Guvernørens 

Spørreskjema i sammendrag fra de 46 klubbene. Distriktet kommer til å bidra 
med over US $ 37.000 (kanskje opp mot 40.000 hvis innspurten er god). I tillegg 
har klubbene i 04/05 ytt  kr. 1.578.080 i humanitær bistand og kr.1.402589 til 
andre samfunns nyttige formål. 

Fredag 17. juni var jeg med på å feiret Svelvik RKs 40 års jubileum. Flott fest i 
tradisjonsrike lokaler på det gamle industristedet Berger. Lørdag var det Stavern 
RKs tur til å feire sitt 40 års jubileum. Det skjedde på Tanum Gjestegård hvor 

innkommende president Knut Myrebøe hadde åpnet sin gård for en storslagen 
feiring med bl.a. tyve gjester fra vennskapsklubben

Bangbostrand RK i Danmark. Mer om begge jubileene i kvartalsbrevet.    
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