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Rotarys motto er
"å gagne andre"

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President

Desember er måneden for familie. Det var tidligere RI President Jonathan B. 
Majiyagbe som introduserte "The family of Rotary", og som bad om at 
klubbene opprettet familiekomiteer. Vår nåværend President, Carl-Wilhelm, 
har ikke fulgt opp dette i år da han mener de fleste klubber og distrikter nå har 
fulgt oppfordringen.

Med julehøytiden som står foran oss så er det naturlig at vi tenker på den 
nærmeste familien, men distriktene og klubbene er også en del av Rotary 
familien og det samme er GSE,  ungdomsutveklingen og Rotary Foundation. 
Det er viktig at vi bryr oss om Rotaryfamilien for som Carl-Wilhelm sier: det 
hjelper oss i arbeidet og skaper vennskap og kameratskap - to av 
hjørnestenene i Rotary International.

Det er kansje på tide å registrere seg til Convention 2006 mens 
registreringsavgifen er på det laveste. Første januar stiger den til USD 375 (nå 
325). Siste oversikt viser at 3851 har registrert seg og det er fremdeles 3572 
ledige hotellrom i København og 847 i Malmø av de som var forhåndsbestilt.

Det er fremdeles plass på Rotary Foundation seminarene i Kristiansand på 
tirsdag og i Porsgrunn på onsdag. Meld på til: edrund@online.no

Program for Presidenttreff kommer i egen melding, men dere kan nå allerede 
melde der på til: jens.petter.holmquist@viatravel.no og med gjenpart til meg. 
Vennligst meld fra dersom dere ikke blir med på middagen fredag kveld og 
ikke skal overnatte.Treffet starter fredag 13. januar kl.1700 og avsluttes 
lørdag kl.1545

I forrige uke besøkte jeg Vennesla RK, og klubben arrangere en årlig jaktsti 
sammen med Kongsgaard RK som ser ut til å være meget populær. For å 
styrke økonomien har klubben et prosjekt med skogplanting og vedhogst. 
Neste klubbesøk, og siste, blir den 19.desember i min egen klubb.
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