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Kjære Rotaryvenner, 

SVELVIK VISER ROTARYÅND - IGJEN!

Jeg har tidligere vist at jeg er begeistret for Kinderegg-effekter. Svelvik har nok en gang vist seg som 

en klubb som får til mye i løpet av kort tid. Klubben har ikke hvilt på laurbærene etter Dissimilis 

konserten for en drøy uke siden. Tirsdag fulgte de opp med en flott aften med en palett av hyggelige 

hendelser: 

Opptak av ytterligere ett medlem. Svelviks systematiske rekrutterings-arbeid har dermed blitt belønnet 

med 6 nye medlemmer dette Rotaryåret. Netto økning på 3 medlemmer - og gode bidrag til foryngelse. 

6 medlemmer hedret med PHF, hvorav 3 var med på chartre Svelvik RK i 1965(!). Det er flott at 

klubben gjennom gode bidrag til TRF opparbeider "recognition points" til å kunne dele ute mange PHF 

- og at den bruker disse til å hedre Rotaryvenner som har stått på for klubben i mange år. 

Utdeling av årets Rotarypris til de ansatte og barna i Tømmeråsen Barnehage som de siste seks årene 

har brukt FN-dagen til en innsamling til barnehjemmet i Linkauciai i Litauen. Ved siden av en mengde 

kjærkomne julegaver til barna på Linkauciai barnehjem har barnehagen samlet inn nesten 40.000 

kroner som er gitt til barnehjemmet til finansiering av oppussing og aktiviteter de ellers ikke kunne 

tilbudt barna. 

Litauen er det viktigste fokusområdet for distrikt 2290's internasjonale arbeid. Svelvik RK har her vært i 

første rekke med et engasjement for Linkauciai som har vært utrolig. Det startet med et første besøk i 

august 2000. Første tiltak var å sende over hundre madrasser med tilhørende sengetøy og pledd. 

Dette er videreført med bidrag til oppussing av bad og kjøkken. Naboklubben Sande RK har også gitt 

viktige bidrag til disse oppussingene. Det gir resultater når man løfter i flokk. 

Takk til Svelvik og Sande for storartet innsats også for disse bevisene på at ROTARY IS DOING 

GOOD IN THE WORLD!  Og enda mer GOOD kan vi gjøre når vi samarbeider i hjelpearbeidet. 

Jeg ønsker alle i Svelvik RK, Sande RK og alle de 43 andre klubbene i distrikt 2290 en GOD PÅSKE - 

hvor jeg håper den fortjente hvilepausen gir krefter og inspirasjon til fornyet innsats i de 3 månedene vi 

har igjen av dette Rotaryåret til å gjøre ytterligere GOOD IN THE WORLD  
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