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Takk for hjelpen med tuberkuloseprosjektet

Takk for hjelpen til tuberkuloseprosjekt. 

Edrund Olaisen skriver: 
Da Egil Omdal var guvernør i distrikt 2290, var det Peter Hellesøe fra 
distrikt 1460 som representerte de nordiske distrikter på Egils 
distriktskonferanse. 
Peter Hellesøe fortalte da om det danske distriktets storsatsing på et 
3H prosjekt i kampen mot tuberkulose i Litauen. Det er et stort prosjekt 
og det tok tid før de kom igang, men nå er prosjektet godkjent og 
støtten fra distrikt 2290 behørig registrert. Det er kommet flere 
takkebrev fra Danmark, og takken går til alle rotarianere i distrikt 2290. 

Peter Hellesøe i distrikt 1460 skriver: 

Kære Edrund og I andre /gode Venner i det pragtfulde Distrikt 2290. 

Først og fremmest en stor tak for jeres altid positive og store indsats 
for 
Litauen. Vi ved, det er utroligt meget I gennem tiderne har bidraget med. 
Denne gang rigtig mange tak for jeres helt kontante støtte til 
tuberkuloseprojektet. Vi har så hårdt brug for hver eneste mønt der kan 
bidrage til at projektet får den nødvendige effekt. 
Erik Gravgaard og jeg er netop kommet hjem fra Vilnius, hvor vi i tirsdags 
fik så mange brikker lagt på plads, at projektet nu efter to og et halvt års 
forberedelse kan sættes i gang i løbet af de næste par uger. Vi har nu 
skaffet sikkerhed for hele den nødvendige kapital på godt 4 mil. Dkr. - bl. 
andet takket være jeres bistand, og de folk der skal lede gennemførelsen 
af 
projektet er vel forberedte. Det bliver meget spændende at følge. 
Selvom det nu er dem der skal trække i arbejdstøjet, har jeg dog en 
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begrundet anelse om at vores arbejde slet ikke er slut, og det gør heller 
ikke noget. 
Vi glæder os til at møde jer alle igen, når en lejlighed sig byder. 
Venlig hilsen 
Peter Hellesøe 
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