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Bästa rotarianer
Guvernörens klubb besök på denna sidan
Finska Viken är nästan färdiga, utan tre
klubbar som saknas. Assisterande
Guvernörer kommer att ge responsen när
den blir färdigt. Mitt i November börjar mina
klubb besök i Estland.
Rotary-november är månaden för Rotary 
Foundation. Teman skapar en möjlighet att
skaffa mer information om själva stiftelsens
verksamhet och om planerade projekt samt
om de pågående projekt. Allt detta kommer
fram på Stiftelseseminar.
Den kvarstående del i fördjupande Rotary-
träning gäller rubriken ”Utvidgande Rotary-
värld” och det är öppet till alla rotarianer. 
Merinformation om nerstående länk, var Du 
även kan anmäla Dig i skolningen.

D1420 DT Martin Heinrichs, 
E-post: DT / D1420
Mobil: +358 400 622057 

Merinformation på distrikt 1420 
hemsida (D1420-homepage)

Rotary dollar = 0,90 €

• 21.11. Stiftelseseminar, Hotel 
Fiskartorpet

• 23.11. RLi-skolning / III del

• 31.01. – 02.02.2020 Rotary Forum, 
Sokos-hotel Tripla, Hfors

MÅNADEN FÖR ROTARY FOUNDATION

mailto:martinjheinrichs@outlook.com
https://d1420.rotary.fi/
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Notera viktiga datum, vilka som delas i 
månadsbrevet. 

Jag tyckte, att EPN-Galadinner som ordnades i 
oktober, var väldigt fint organiserad. Jag vill tacka
alla som deltog i förberedelsena samt inverkade i 
själva evenemangen. Responsen var enbart
positivt, både från talaren och deltagare.

Nu har vi betydande möjligheter att påverka till
den, att Polio blir den andra sjukdom i världs-
historia, som utrotas. Den första hade varit smitt-
koppor! Preliminära resultat om gala visar över
50.000 vaccinationer. Ytterligare nämns att en av 
distriktets klubbar hade insamlats hela Polio-
bössan, alltså KOMMER NI IHÅG ATT DET ÄR 
MÖJLIGT! TACKAR KLUBBEN OM INSATS! 

Allt som samlats in, går till EPN insamling för
Rotary Foundation. Bill och Melinda Gates-
Foundation’s löfte fördubblar donationen, 
vilket ännu mera höjer dess betydelse.

Förutom att vi hade väldigt roligt, har
evenemangens planering till nästa år redan
påbörjats. Världets Polio-dag, den 24.10.2020 är
lördagen. Sätt intill kalendern!!

Rotary is FUN!
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Lisätietoja piirin 1420 kotisivuilta 
(D1420-homepage)

Bästa rotarianer!

Igen är det dags att rotera Rotary-kugghjulet, dvs
tänka vem som skall bli en ny Distrikt Guvernör till
Rotarydistriktet 1420. 
Rotary-året i frågan är 2022-2023. 

Som bilaga i denna e-post finns en blankett, vilken
klubben måste fylla på samt klubbpresidenten och
-sekreteraren med en signering bekräfta, när
klubben beslutats föreslå en egen kandidat.
Diskutera i klubben om saken och Ni kan modigt
föreslå en medlem, vars erfarenhet till uppdragen
är tillräckligt. Och komma ihåg att fråga hens
samtycke!

Om den erfarenheten som jag om saken har, kan
jag bekräfta att stigen mot Guvernörs-året är
oförglömligt och mer givande än tagande.
Ansökan skickas till Mig med adressen, men
senast på den 15.11.2019: 

DG Tommy Wegge 

Hallonnässtranden 4 B 14

00210 HELSINGFORS
Notering:på kuvert ”Ansökan för Guvernör”
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ROTARY-TÄVLINGAR 2019-2020
• Den bästa hemsida. 

• Tid 01.07.2019 - 31.03.2020                    

Vinnande klubb offentliggörs och belönas med

ett PHF i D1420 Distriktkonferens på

Riddarhuset, 25.04.2020.

Kriterium: innehåll, utseende, funktionalitet.

Informera Mig, när sidorna blivit färdiga!

E-mail: DG 2019-2020 / D1420

• Och varje klubb firar nog Rotary’s födelsedag, 

den 23. Februari.                                           

Den finaste födelsedagstårta belönas med
ett PHF. (proffsbagare och konditor får ej delta). 

Posta bilden till distriktets Facebook-sidor.   

Den andra och tredje klubb får en ”fribiljett” till

Distriktkonferens.

Gör du saker ensam eller tillsammans med någon, 

den viktigaste är att försöka… 
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