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Her kan du lese om:
- RYLA
- Kristiansand RK 75 år
- Logo/Tema 2006-2007

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President

Onsdag i forrige uke åpnet jeg RYLA på Eidene Senter, Tjøme som ble 
arrangert av Færder RK. Det var 22 deltagere i alderen fra 17 1/2 til 26 år og 
en fin blanding av elever ved videregående skole, studenter ved universitet og 
høyskoler og en utdannet sykepleier. Motivator Frank Beck innledet over 
"Hvordan lykkes i arbeidslivet". En fin start på seminaret. Etter de 
tilbakemeldinger jeg har fått ble seminaret meget vel gjennomført, og en stor 
takk til Færder RK og Ragnhild Flåtten som hovedkoordinator for RYLA.

Kristiansand RK feiret sist fredag sitt 75 års jubileum på "Klubben". Alle nabo-
klubbene var representert og jeg overbrakte en hilsen fra RI President Carl-
Wilhelm Stenhammar, og en gave fra distriktet som ble sendt til klubbens 
Rotary Foundation konto. Klubbens eldste medlem Einar Sørensen og Ludvig 
Bøgh-Tobiassen ble overrakt PHF.

Logo og tema for Rotary året 2006-2007 kan nå lastes ned fra rotary.org. 
"Lead the way" er tema for neste år, og  i kommende år skal vi fortsatt 
konsentrere oss om rent vann - lese og skriveferdighet - helse og sult og om 
Rotary familien." Dette vil bli mitt tema og en bekreftelse på min tro på 
Rotarianernes kraft til å forandre verden, en positiv akt i tiden" sa 
innkommende Ri President  William B. Boyd da han talte til innkommende 
guvernører på International Assembly i San Diego, California nå sist fredag. 
Han fortsatte med å be hver og en lede på Rotary måten ved å leve som 
rollemodeller for toleranse, uselviskhet og verdighet, og fordi de beste lederne 
har ydmykhet ba han alle  gjøre alt dette med vennlighet og et smil slik at 
andre gjerne vil gå ved din side. Vi er de som må Lead the way avsluttet Bill 
Boyd med.

Vekslingskursen for mars er den samme som for februar kr. 6,65. Kontingent 
til distriktet kr. 225 bes sendt til konto: 7319 05 15394 innen 28. februar. Antall 
medlemmer er tallet pr 1.jan 06. Har dere ikke sendt kontingenten til RI så 
vennligst gjør dette snarest og gjerne også bidraget til Rotary Foundation.
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