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

Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm

Kjære President!

På PETS for litt over et år siden lovet jeg å utgi 52 Ukebrev i mitt guvernørår. Dette 
brevet er nr. 52.

 Det skulle komme ut hver mandag og skulle virke som et bindeledd mellom 
distrikt og klubb. Om hensikten er oppfylt, vil tiden vise, men mine etterfølgende 
guvernørerer har i alle fall gitt uttrykk for at de også vil utgi sine ukebrev. 

De fleste av dere har vel nå gitt kjedet videre til påtroppende president og på den 
måten gitt fra dere det synlige bevis på deres verv som president i rotaryklubben. 
Presidentskifte med kjedeoverrekkelsen er den symbolske handling hvor 
stafettpinnen leveres videre til neste rotarianer på listen. Men du er fremdeles 
president og det fortsetter du med helt frem til torsdag 30. juni kl 2400.

Vi traff hverandre første gang på PETS og Distriktssamling i mars for litt over et år 
siden. Deretter møttes  vi på Distriktskonferansen i Skien og på guvernørbesøket i 
din klubb. Den siste fellessamlingen var Presidenttreffet i Arendal. I tillegg kom 
klubbjubileer og ikke minst Celebrate Rotary på nyåret med mange arrangementer 
og sammenkomster.            

Kjære presidenter. Etter å ha reist på kryss og tvers og besøkt samtlige klubber i 
Distrikt  2290 sitter jeg tilbake med bare gode opplevelser. I mange klubber er 
guvernørbesøket årets høydepunkt, i andre klubber en programpost på et Rotary 
møte. Uansett ramme rundt møtet, har jeg ikke opplevet ett eneste  tilfelle av at 
Guvernøren  ikke har vært en velkommen gjest. Takk skal dere ha.

Vi har sammen opplevet det mest aktive rotaryår i historien med Rotarys 100 års 
jubileum som det absolutte høydepunkt. Ting har sikkert kunnet vært gjort bedre 
enn det vi har gjort, men jeg våger likevel den påstand at distriktets 47 klubber 
med sine 47 entusiastiske "ståpå" presidenter og ikke minst alle distriktets aktive 
rotarianere har gjort en flott innsats under mottoet "Å gagne andre"  "Service 
above self". Resultatene taler for seg.

Tusen takk fra Kirsten og Nils-Petter for et fantastisk Rotary år og en riktig god 
sommer til deg og din familie.     
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