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Skriv ut siden

Her kan du lese om Skiing Fellowhip, et par svært viktige påminnelser, halvgått løp i 
besøksrunden

Distriktsguvernør 2006-07 Svein Aanestad

Siden vi er en skinasjon og en stor del av distriktets rotarianere har 
interesse av ski og skisport, vil jeg minne om ISFR (International Skiing 
Fellowship of Rotarians, http://www.isfrski.org/ ). Jeg har fått en mail 
med innbydelse til det 7. Rotary Skiverdensmesterskapet som skal 
arrangeres i San Candido i de Italienske Dolomittene i tiden 20 - 27 
januar 2007. Påmeldingsfrist 30.11. Link til mer detaljer om dette på oven 
nevnte hjemmeside.

Så til påminnelsene: Distriktssekretær for 2007-08 er Jan-Henrik 
Christiansen, Breidablikkveien 15, 3911 Porsgrunn, hensue@online.no . 
Han ber om å få opplysninger om innkommende presidenter og 
sekretærer så snart klubbene har hatt valg på nytt styre, og ikke senere 
enn 22.12. Dette er opplysninger som skal inn i håndboka. 

Neste påminnelse er fra Zürich, fra vår kjære Gudrun, og gjelder noe av 
det samme. I disse dager kommer det pr post et skjema i posten til alle 
klubbene (obs: til klubbsekretærene!). Dette skal fylles ut med navn, 
adresse og epostadresse, ev telefon/fax til alle ink presidenter og 
sekretærer, altså for 2007-08. Dette skal inn i den såkalte "Official 
Directory" og sammen med de to halvårsrapportene er dette det 
viktigste dokument som går fra klubbene til RI! Og, et lite praktisk tips: 
send kopi til DGE og /eller distr. sekretæren (adr ovenfor), så slås to 
fluer i en smekk!

Halvparten av distriktets klubber er nå besøkt. Denne milepelen ble nådd 
ved besøket i Langesund RK den 18. oktober. Dessuten er samtlige 
klubber i Agder "unnagjort". Den siste var Risør RK den 16. oktober. 
Tradisjonen i denne klubben tilsier at medlemmene møtes til torskeaften 
og lystig lag i forbindelse med guvernørbesøket. Her ble det så også 
anledning til å møte og bli kjent med han som ser ut til å skulle lede 
distriktet i 2009-10, Fred Schwabe-Hansen. 

En flott ting med klubbesøkene er det å treffe nye spennende mennesker 
og få nye venner.  Men det gir også anledning til å friske opp kontakten 
med gamle venner og bekjentskaper. I Risør ble vi således invitert av 
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kollega og kullkamerat Tønnes Skagestad og hans kone Sissel til å ta 
inn og overnatte hos dem, i stedet for å skulle ta inn på hotell. Det var 
utrolig hyggelig, og starten på et fornyet vennskap. På samme vis er vi 
invitert til nok en kullkamerat, Steinar Bjanger, når vi til tirsdagen setter 
kursen mot Horten. Dette sees på som en hyggelig ekstra 
bonus forbundet med Guvernørtilværelsen!

Til sist: dollarkursen for november 2006 er satt til kr 6,70
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