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Rotarys motto er
"å gagne andre"

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President

Vi er nå i ferd med å forlate måneden for The Rotary Foundation, men det 
betyr ikke at vi skal glemme det helt. Dato for våre Rotary Foundation seminar 
ble sendt ut i melding til alle presidenter og sekretærer den 23.november og 
det er: Arkivet, Kristiansand tirsdag 6. desember kl. 1800 og Hotell VIC, 
Porsgrunn onsdag 7. desember kl. 1800. I tillegg et seminar i Tønsberg etter 
nyttår. Påmelding til Edrund Olaisen; edrund@online.no

Tidligere i år ble det meldt at Polio Pluss Partners kunne finansiere inspurten 
på Polio Pluss prosjektet, men så er ikke tilfelle. Alle distrikter er nå anmodet 
om ågi 25 % av innestående DDF midler til Polio Pluss Partners. Klubbene blir 
også anmodet om å gi. Stjørdal RK i distrikt 2280 har gitt inntekten av 2 
møtekvelders utlodning, nesten kr. 2000 til Polio Pluss Partners. Er det noen 
klubber i vårt distrikt som tar utfordringen?

Jeg har mottatt en melding fra vår president Carl-Wilhelm Stenhammar hvor 
han skriver at i år vil han ikke sende ut tradisjonelle jul- og nyttårskort, men 
derimot gi et bidrag til Rotary Foundation. Bidraget går til et humanitært 
prosjekt. Samtidig ønsker han alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År.

Minner også om at tidsfristen for Fondsbidrag til TRF (Annual Giving) er 
31.desember eller senest 1. april 2006, og siste frist for å korrigere 
medlemslista på www.rotary.org.-Members Access-, er 30. november dersom 
faktura av kontingenten til RI pr.1. januar 2006 skal bli riktig.

I forrige uke besøkte jeg Kongsgaard RK som hvert år har en 
Julestjerneaksjon, og i år går inntekten til Kirkens bymisjon. I denne uken 
besøker jeg Vennesla RK.
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