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Rotary i Uviklingsland - Inter city møte
Gratulerer - alt ajour!
Paul Harris Felloship, - mange har points til gode!

Rotary i utviklingsland – Brevik inviterer
Brevik Rotary klubb inviterer til inter city møte på Croftholmen 
Videregående skole i Stathelle torsdag den 11. desember kl. 18.00 

Odd E. Hansen bor i Equador, er 73 år og har vært medlem i Quito Valle 
Interocenario Rotar Klubb siden 1996. Han har i sin karriere om ingeniør 
arbeidet med Rafnesutbyggingen og store kraftverk i Norge og i Equador. 
Han har vært Norges og Sveriges generalkonsul i 10 år 

Odd E. Hansen har gjennom sin klubb i Equador tatt initiativ til og deltatt 
i mange lokale prosjekter, bl.a. bygging og drift av skoler for fattige barn, 
opprettelse av bibliotek, vanntilførsel og helsesenter. Helsesenteret ble 
åpnet i 2006 og er på 750 m2 og betjener over 1200 pasienter hver 
måned. Matching Grants har vært sentralt i finansieringen. 

Vi har alle helt sikkert mye å lære om behovet, planleggingen og 
gjennomføring av prosjekter i den fattige delen av verden. President Ola 
Haukvik vil gjerne at dere kommer fra andre klubber, men ber om at der 
gir ham beskjed på mail 
hauko49@hotmail.com  eller på telefon 97634074. 

Gratulerer! 
Gudrun Kajblad i Rotary International i Zürich, som vil være kjent for de 
fleste, ringte meg forleden og sa hun ville gratulere: Distrikt 2290 er det 
eneste distriktet i Norge som er à jour med sine innbetalinger til Rotary 
International! Når man vet hvordan situasjonen har vært er dette intet 
mindre enn fantastisk! 
Ingen purringer, bare smil. 
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Til alt overmål meldte distriktssekretær Alf Venemyr at det de to siste 
månedene ikke hadde vært nødvendig å purre noen klubbers rapportering 
av fremmøtestatistikken. Bare smil igjen! 

Paul Harris Fellowship, - mange ledige!
Jeg har sendt klubbene informasjonsmateriale om hvordan man skal gå 
frem. Det er sikkert mange fortjente både medlemmer og ikke-
medlemmer som kan være kvalifisert for å få denne hedersbevisning av 
din klubb. Mitt inntrykk er at klubbene i altfor liten grad benytter denne 
flotte ordningen. Nesten alle klubber har nok TRF points til å dele ut 
flere PHF. En klubb jeg var i nylig hadde over 13000 points, altså nok til 
13 PHF-tildelinger! Jeg vil anbefale klubbene snarest å gå inn på 
rotary.org for å bli kjent med sin status. Er dere raske kan det være 
mulig å få til utdelinger før jul! 
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