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Her kan du lese om:
- Rotary Fellowship

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President

Juni er måneden for Rotary Fellowship og fra 1.juli 2006 er Rotary 
Fellowship (rotarianere som søker fellskap gjennom yrke eller 
fritidssysler)  og Rotarian Action Groups (rotarianere som søker fellesskap 
gjennom prosjekter eller service-orienterte aktiviteter) organisert under Global 
Networking Groups. Det er mer enn 90 forskjellige fellesskap så her skulle 
det være noe for enhver smak.

Se bare hva Edrund Olaisen skriver om det fellesskapet som hun er medlem 
av: " Rotary har mange gleder, og en av dem som har gitt meg og Jan veldig 
mye, er medlemskap i ITHF, International Hosting and Travel Fellowship. Via 
dette medlemskap kom nydelige Dai Young på besøk til oss, rotarianer fra 
Malaysia. Hun lærte oss mer om Malaysia på fem dager enn det vi kunne 
tilegne oss gjennom års lesing. Mary og Kevin fra Australia kom hit og vi er 
blitt hjertevenner. Og vi drar ut i verden og vet at det er ukjente venner som 
møter oss og tar imot overalt. For å skape fred må vi ha møteplasser der 
mennesker kan bli kjent og snakke sammen. ITHF er en slik møteplass. Den 
brukes når og hvis det er ønskelig, og gir en tilvekst til vårt rotarymedlemskap 
som er helt unik. På Convention i København skal vi ha stand, men ikke alle 
skal dit, og da tenkte jeg at dette kunne være en liten " pre-convention" hilsen 
til dere alle. Med sterk anbefaling om å melde dere inn og bruke de 
mulighetene som ligger i et slikt medlemskap."

Nei, alle skal ikke på Convention, og det ser ikke ut til å bli så mange som 
arrangørene hadde håpet. Men for alle vi som skal der og er på plass i løpet 
av kommende lørdag, så blir det sikkert en lærerik og hyggelig opplevelse.

Neste Ukebrev vil bli skrevet av Edrund Olaisen.

Copyright © 2004 Webcomputing, All rights reserved

Page 1 of 1

31.03.2015http://orgmal.webcomputing.no/printone.php?id=10629&bid=117


