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Rotarys motto er
"å gagne andre"

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President

Vårt første Rotary Foundation seminar ble avviklet i Kristiansand tirsdag 6. 
desember. 17 deltagere fra Flekkefjord RK i vest til Grøm RK i øst. Det er 
begrenset hva en kan få med  seg i løpet et par kveldstimer, men vår 
komiteleder, Edrund Olaisen, ga deltagerne en smakebit og så blir det opp til 
den enkelte å gå mere i dybden. Viktig var det å få en gjennomgang av 
hvordan en fyller ut skjema for å søke om midler til et Matching Grants  
prosjekt. 

Vi skulle også ha et seminar i Porsgrunn, men her var påmeldingen så dårlig 
at vi måtte avlyse. Neste seminar blir i Tønsberg på nyåret og dersom det er 
et behov så vil vi forsøke  på nytt i Grenlandsområdet.

Hvordan er dagens Polio situasjon? I Afrika fortsetter poliotilfeller å dukke 
opp, og det mest usikre land er Nigeria hvor ukontrollert smitte lett kan ramme 
nabolandene. Nå i desember blir det avholdt "Nasjonale vaksinasjonsdager" i 
flere land. I Indonesia ble det siste gang vaksinert 24 mllioner barn på 2 
dager. Det er en liten mulighet for at polio kan være utryddet i løpet av 2006, 
og det er nå ca. 1000 poliotilfeller.

I forbindelse med FN dagen 5. november så erklærte President Carl-Wilhelm 
Stenhammar at Rotary klubber nå blir etablert i China og Cuba, og det bringer 
antall medlemsland opp i 170.

Samtlige klubber har nå fått tilsendt brev og program om RYLA 15.-18. 
februar 2006. Påmeldings-frist er senest 3. januar så nå må klubbene finne 
sine deltagere snarest.

Vår distriktskasserer, Arvid Romstad, har fått ny e-mail adresse: 
romstad@mandals.com. Vennligst overbring den nye adressen til din 
kasserer.

NB! Fristen for påmelding til Presidenttreff er 30. desember.
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