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Rotarys motto er
"å gagne andre"

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President.

Denne gangen har jeg latt President i Ulefoss RK , Egil Stokken, slippe til i Ukebrevet 
med sine 10 bud, og som han ber alle klubbens medlemmer om "å bære budene langt 
fremme i sin panne":

1. Hvor enn du er, let etter medlemskandidater.
2. Delta på møtene, enten i egen klubb eller på de steder du besøker. Bakgrunnen 

for møteplikten er enkel: ute av syne ute av sinn. Jo lengre fravær fra 
Rotarymiljøet, jo vanskeligere å se nytten.

3. Vær aktiv på møtene, still krav, still spørsmål, still opp på arrangementer. Klubben 
blir ikke bedre enn det summen av alle medlemmene gjør den til.

4. Ikke gå glipp av en hyggekveld.
5. Husk at Rotary også er en humanitær organisasjon, Polio Pluss og en rekke andre 

humanitære prosjekter får betydelig støtte årlig fra Rotary.
6. Vær en stolt Rotarianer, ikke minst lokalt!! Vær en synlig Rotaryaner. Sett Rotary 

på det lokale kartet. Hvor mange har hørt om Rotary? Nesten alle. Hvor mange 
kjenner til hva Rotary som organisasjon er og står for? Nesten Ingen! Her har vi en 
jobb å gjøre, lokal PR er viktig.

7. Betal din kontingent og ditt bidrag til Rotary Foundation med glede! Totalt utgjøt 
dette ikke mer enn ca kr 5 pr dag.

8. Vis omsorg og la kameratskapet blomstre! Vi skal bry oss om hverandre!
9. Bruk 4 spørsmåls prøven: 1. Er det sannhet? 2. Er det rettferdig overfor alle det 

angår? 3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4. Vil det være til beste for 
alle det angår?

10. Still høye etiske krav til oss selv i yrket og samfunnsliv, vis respekt og forståelse 
for alt nyttig arbeid. Arbeid for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap 
over landegrenser mellom mennesker fra alle yrker. Bidra med besøk til våre 
vennskapsklubber.

Denne uken besøker jeg Skien Vest, Sande og Langesund
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