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Kjære rotaryvenner! 

SHELTERBOX HAR INNGÅTT SAMARBEIDSAVTALE MED ROTARY INTERNATIONAL

Mange klubber har vist stort engasjement i forbindelse med Shelterbox, som er en grasrotbevelgese 

for katastrofehjelp. Hver shelterbok inneholder et telt designet for å motstå ekstreme værforhold, en 

varmekilde, vannrenseutstyr, tepper, verktøy og andre nødvendigheter for å hjelpe en familie i 6 

måneder etter en katastrofe.  30. mars signerte Shelterbox og RI en samarbeidsavtale som gir de to 

organisasjonene mulighet til å samarbeide tettere for å gi midlertidig ly til katastrofeofre.  Tittelen 

«prosjektpartner» er en spesiell  status RI gir gruppe som er er etablert eller drives av Rotary klubber. 

Avtalen bygger på styrkene til begge organisasjonene når det gjelder å respondere på katastrofer 

verden over. Begge organisasjonene er er svært fornøyde med avtalen. 

MØTE MED DE NYE UTVEKSLINGSSTUDENTENE

I går hadde vi et spennede møte med våre «Outbounds»,  de utvekslingsstudenterne vi skal sende ut i 

høst, deres foreldre og rådgivere i klubbene som sender studentene ut på Telemarkssvingen i Bamble. 

 Det var 12 forventningsfulle og lydhøre ungdommer som gjennom dagen fikk et innblikk i hva som 

venter dem neste skoleår. 11 «Inbounds», utvekslingsstudenter som er i våre klubber nå, deltok med 

liv og lyst og bidro sterkt til å vidreformidel hva et slikt utvekslingsår er og kan bli. Jeg vil gi en stor 

honnør til vår DYEO Tone Kollbenstvedt og hennes hjelpere for det flott opplegget de har og det store 

engasjementet som legges i arbeidet med ungdomsutvekslingen. 

GSE-teamet er også i ferd med å bli klare til avreisen 1. mai. Under entusiastisk ledelse av Herman 

Meier jobber de nå med presentasjoner de skal holde for klubbene de besøker og andre forberedelser 

til turen. 

MEDLEMSTALL  - nok en gang:

Medlemstallet har økt med 1 siden sist! Nå er vi 1953. Vi stiger fortsatt, men ikke så mye som vi gjerne 

skulle ønske. 

Ellers vil jeg gjerne minne om spørreundersøkelsen som er sendt klubbene. Skal vi kunne gjøre et godt 

arbeid er det viktig å få tilbakemeldinger fra dere!Fristen utløper denne uken. 

FRISTER:

16. april: Frist for svar: Spørreskjema om opplæringsbehov, ref. Epost til presidentene av 18. mars

30. april: Frist for innkommende presidenter for å levere inn Klubbens mål og planer til sin respektive 

AG'er 

Med vennlig hilsen

DG Ingrid 
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