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Kjære rotaryvenner! 

Når dette brevet skrives har snøen lavet ned over store deler av distriktet.  Snøen er lett og fin og 

pynter landskapet . Isflakene duver på fjorden. For meg er dette vinteren på sitt beste og sommeren 

virker som om den er uendelig langt borte. Det er likevel på tide å begynne å planlegge sommerens 

aktiviteter. I et tidligere ukebrev nevnte jeg at at vi forsøker å lage en felles rotary-markeringsdag over 

hele Norge 16. juni. Dagen ble valgt fordi den er nær opp til 1. juli, tidspunktet for avslutningen av 

kampanjen END POLIO NOW. De norske guvernørene mener at Rotary i Norge bør benytte 

anledningen til å markere den store begivenheten, som både betyr at polio er i ferd med å bli utryddet 

og at vi som organisasjon  når et stort og viktig langsiktig mål. 

Hvordan kan dette gjøres?

Mange klubber har aktiviteter rett før sommerferien. Er det mulig å legge noe som allikevel skal gjøres 

til den 16. juni? Og hva med dere som ikke har noen planer. Kunne dere tenkle dere å trå til? Hva med 

å lage en stand på torvet eller i tilknytning til et kjøpesenter, eller er det noen lokale arrangement det 

går an å hekte seg på? Standen må selvfølgelig informere om resultatene fra END POLIO NOW, men 

kan også ha i seg andre elementer. Dere kan presentere klubben deres, prosjekter klubben arbeider 

eller har arbeidet med. Har dere studenter  kan de delta med jakkene sine på. De vekker alltid 

interesse. Shelterbox er en sikker vinner, men kan være vanskelig å få låne når så mange skal i 

virksomhet samme dag. Hvis ikke det passer å ha en stand, kan en fin profilering også være å invitere 

til åpent klubbmøte samme uke. Dette er bare noen enkle forslag. Klubbene har helt sikkert mange 

andre ideer selv! Distriktet kommer til å skaffe noen plakater og brosjyrer som vi vil ta med til 

PETS/Distriktssamlingen. Bli med! 

Det er veldig fint om klubber som vil delta på dette gir meg en tilbakemelding! 

RYLA i Froland nærmer seg, og påmeldingsfristen er 15. februar. Vi håper klubbene har funnet sine 

kandidater og at dere melder på nå. Informasjon og påmeldingsskjema finner dere på hjemmesiden 

vår. Har dere ander spørsmål? Ta kontakt med:

Jan Hannestad, telf. 951 778 475 eller  Thor Asbjørn Andersen, telf. 907 43 530 

FRISTER:

15. februar: RYLA 

Med vennlig hilsen 

DG Ingrid 
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