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Sande RK satser stort lokalt.

Gode nyheter fra Kragerø RK

Fra Sande RK om flotte lokalt prosjekt, brev til guvernøren:

Tenkte å informere deg om Sande Rotary’s store sommer satsing. 

I Sande har vi planlagt et stort arrangement lørdag 6/6. Kunst som 
hjelper er navnet på arrangementet. Vi har fått donert kunst fra en rekke 
kunstnere som vi skal auksjonere ut, dessuten kommer kjente musikere 
for å holde gratis konsert. For å nevne de kjente Kari Gjerdrum og Steven 
Akels, samt lokale små og store ”stjerner”. Vi har også fått 
påmelding/fulltegnet fra mer enn 30 kunstnere som vil ha salgsutstilling 
på torget. Rotary er ansvarlig for gjennomføringen av arrangementet og 
alt overskudd tilfaller klubben. Vi har fått og får dessuten god dekning i 
media både i lokalavisa i Drammenstidene og NRK. 

Pengene vi tjener vil gå til hjelpeprosjekterer som navnet på vårt prosjekt 
indikerer. Hovedprosjektet vil være bygging av sansehage ved Sandetun 
sykehjem. Rotary skal også ha en stand sammen med Sandetun der vi vil 
informer om byggeplanene, men også i stor grad om Rotary. 
Med vennlig hilsen 

Arthur Berg Reinertsen 

Hei alle!
Jeg tok utfordringen og på mandag ble det arrangert vinlotteri i Kragerø 
Rotary klubb. Det er første gang så lenge jeg har vært medlem at vi har 
hatt 
vinlotteri. Lotteriet innbrakte 680,- og det er vi fornøyd med. 

Vi har for øvrig gjennomført den årlige dugnad på Berg og fikk fin omtale 
i lokalavisen.  Se linken nedenfor

http://www.kragero-blad.no/article/20090425/NYHETER01/395582795 
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Så til en annen sak. Vi har fått et nytt medlem, Lailo K. Merganova. Lailo 
kommer fra Tajikistan. Hun er det første kvinnelige rotarianer fra 
Tajikistan. Vi ønsker å lage en artikkel om Lailo i Rotary magasinet.  
Vedlagt følger bilde av presidenten og Lailo. 

http://www.kragero-blad.no/article/20090425/MENINGER01/2571491 

Hilsen  Ole Magnus Stensrud,  president i Kragerø RK
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