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Rotarys motto er
"ågagne andre"

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President

I uke 40 deltok jeg på et RI medlemskap seminar i Stockholm og Rotary Zone 
Institute for sone 15 og 16. Til stede var innkommende President William 
Boyd, leder av Rotary Foundation Frank J. Devlyn og generalsekretær Ed 
Futa. Det ble anledning til å stille spørsmål om den nye klubbstrukturen og det 
er tydelig at den er ikke helt gjennomarbeidet ennå. En gruppe arbeider med 
blant annet hvordan de 4 avenyer skal flettes inn i den nye strukturen.

I det siste har vi sett hvordan jordskjelv har rammet Pakistan, Afghanistan og 
India og medført store ødeleggelser og tap av menneskeliv. Fra President 
Carl-Wilhelm har jeg mottatt et brev som sier at RI ikke har noen fond for 
øyeblikkelig støtte til de som er rammet, men På RI´s web side: 
www.rotaty.org/programs/wcs/disaster/reliefefforts.html  finner du 
opplysninger for de rotarianere som ønsker å støtte klubber i området.

Kjenner du til Rotary Cyber klubber? Det er klubber for roterianere som ofte er 
på reise og ikke kan delta i ordinære klubb møter. Vi har en klubb i Norge og 
den finner du på: www.rotaryeclubofnorway.no, og her finner du også 
adressen til til alle andre cyber klubber i verden. Dersom du oppholder deg 
der 1/2 time så kan du få en kvittering som gjelder for fremmøte i din egen 
klubb.

I forrige uke besøkte jeg Skien Vest, Sande og Langesund. Mange klubber 
sliter med fremmøte og her har vi vel alle jobb å gjøre.

Denne uken besøker jeg Risør, Kvinesdal og Flekkefjord, og på fredag reiser 
jeg til Danmark for å representere de nordiske distrikter på 
Distriktskonferansen til D-1460 i Sønderborg.

Dersom noen ønsker å ta opp spesielle tema på President treffet i januar så 
vennligst kontakt meg snarest.

Det første Kvartalsbrev ligger nå ute på nett.
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