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Kjære rotaryvenner!

Vi er midtveis i juni og vel så det. De kommende 2 ukene er det presidentskifte på programmet hos 

alle. Jeg vet at mange gode tradisjoner praktiseres ved disse anledningene og tror at de bidrar til å 

holde klubbenes identitet ved like. 

Det skjer dessuten fortsatt spennende ting i klubbene, til tross for at vi er ved årsskifte og inngangen til 

sommeren. Ulefoss Rotary har f. eks. denne helgen besøk av venner fra Indonesia. Dette er en 

gjenvisitt etter at klubben hadde et vannprosjekt der noen år tilbake. Jeg skal treffe gjestene i morgen 

og gleder meg til å høre hvilke resultater prosjektet har gitt. 

Distriktskonferansen  2012,  14. - 16. september

Programmet for konferansen er klart og Sandefjord Rotary kan ønske velkommen med en spennende 

meny. I sin velkomsthilsen skriver innkommende guvernør Njål: «Rotary International har denne 

forståelse av seg selv: «Vi er et verdensomspennende nettverk av inspirerte enkeltmennesker som 

omsetter sitt engasjement til relevante sosiale  tiltak som kan forandre livet i samfunn verden over.» Og 

det er dette engasjementet vi vil sette søkelyset på her i Sandefjord.  Er våre aktiviteter med på å 

skape et bedre samfunn?» I tillegg er det lagt opp til et rikholdig sosialt og hyggelig program. 

Det er enkelt å melde seg på. Bruk skjemaet som ligger på hjemmesiden vår. 

Future Vision plan:

Fra 2013 trår Future Vision Plan i kraft og det er viktig å forberede seg på noen nye rutiner og måter å 

jobbe med TRF-prosjekter på for både distriktet og klubbene.  RI har laget en fin oversikt med 

milepæler og gode råd. Den har jeg oversendt presidentene i kveld pr epost.Fint om dere bruker litt tid 

på den og gjør dere litt kjent med hva den inneholder. Vår TRF-komite vil dessuten sørge for å holde 

oss orientert og gjøre de nødvendige forberedelsene på distriktsnivå. 

Med vennlig hilsen

DG Ingrid 
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