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SERVICE ABOVE SELF

DISTRIKTSGUVERNØR NILS-PETTER SVANHOLM.

Kjære president,

Takk for sist til dere som var på Distriktskonferansen. Skien hadde alliert 
seg med værgudene og har i løpet av fredag, lørdag og søndag vist seg 
fra sin aller beste side.Helt fra åpningen fredag kveld kl 1800 foran 
Ibsenhuset med Bukkerittet og Mor Åses død og frem til søndag med 
avslutnigen "Det går bedre og bedre dag for dag" under ledelse av Einar 
Idland, har godt og varmt vær satt prikken over i'en på noe som synes å 
ha vært en trivelig Distriktskonferanse. Det er bare synd at ikke flere ser 
seg i stand til å komme på Distrikt 2290's årlige storsamling. Vi var ca 
250 deltakere på lørdag.

Jeg har nettopp sagt adjø til RI President's Representative Ayhan 
Ozdemir og hans frue Feride som nå reiser tilbake til Tyrkia. Han ba meg 
hilse til alle han hadde truffet på konferansen og forsikret meg om at han 
hadde hatt et fantastisk opphold 
i Norge.

På genearlforsamlingen søndag var 38 klubber til stede dvs 7 klubber 
manglet. Regnskap og beretning ble enstemmig godkjent. Svein 
Aanestad fra Notodden Rotary klubb ble formelt valgt til DGN. Videre ble 
PDG Edrund Olaisen valgt til ny representant til Lovrådet (som møtes 
om 3 år) med PDG Jan M.Wesenberg som varamann.

Mandag besøkte jeg Lillesand RK og møtte PHF Arthur Dyrstad som har 
vært aktiv Rotarianer siden 1951 dvs 53 år. Den blir ikke lett å slå. 

Tirsdag i Svelvik RK som har betydelig aktivitet og stor satsing på 
prosjekter i inn-og utland. Programmene i Svelvik blir lagt opp av de 4 
hovedkomiteene som kommer med forslag til programkomiteen. Denne 
komiteen koordinerer forslagene og ordner datoene. God ide for å 
aktivisere komitene og sikre seg Rotary relatert stoff i sine programmer.

Kommende uke besøker jeg Notodden mandag og Skien på onsdag.
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