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Her kan du lese om starten på besøksrunden

DG Svein Aanestad

Det har vært en en ganske hektisk uke. Fire klubbesøk er unnagjort, og da med 
"flying start" i Mandal. Denne rotaryklubben er trolig landets eneste som eier av 
en skogeiendom. Og det er ikke snakk om en liten hageflekk, for heiegården 
Kvelland er på nærmere 1000 mål! Det er blitt en tradisjon at hver ny guvernør blir 
tatt med hit for å plante et tre, og årets tilvekst  til "Guvernørskogen" er en 
lubbben og trivelig edelgran. (se vedlegg til utsendelsesmailen!) Vi krysser 
fingrene for at det får stå i fred for elgen! 

Mandal RK går i sitt 70ende år, men er en stadig vekk en særdeles oppegående 
klubb. Hovedprosjektet er støtte til det norske sykehuset i Haydom, Tanzania. På 
det lokale plan deler klubben hvert år til jul ut stipend til de flinkeste studentene 
ved den kommunale musikkskolen.

Kvinesdal RK er vel distriktets minste klubb med i underkant av  20 medlemmer. 
Til gjengjeld har de en kvinneandel på over 40%! Slår noen den? Klubben har 
valgt å gå sammen med naboklubben Flekkefjord om å støtte et barnehjem i 
Kigali, Rwanda.

Anne-Grethe er født i Flekkefjord, vi ble gift der en gang i forrige århundre, og 
årets presidentpar var våre venner i Tanzania. Derfor var besøket her spesielt for 
oss. Rwandaprosjektet er nevnt, og pengene til dette blir hovedsakelig skaffet til 
veie ved å arrangere konserter. Av lokale initiativ kan nevnes vedlikehold av 
turstier i nærområdet.

Siste klubb ut i denne omgang var Kristiansand RK, en av de eldste og også 
største klubbene i distriktet. Det er her "Rotaryskolen" har sitt opphav, og 
klubben har mange dyktige og ressurssterke medlemmer. Klubben er innstilt på å 
gå inn for et internasjonalt prosjekt, men har ikke helt bestemt seg for hvilket. De 
har for øvrig god erfaring med å arrangere intercitymøter sammen med 
utenlandsstudentene ved Høgskolen i Agder (HiA). 

Det har vært en travel, men meget givende uke. Vi hadde anledning til å dra 
sammen, og vi vil takke AG Tore Gullichsen som til nå har bistått på samtlige 
besøk. 

Minner også om at det fremdeles er mulig å melde seg på til distriktskonferansen 
1 - 3 september! Men nå haster det!!!
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