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DISTRIKTSGUVERNØR NILS-PETTER SVANHOLM

Kjære President,

Sør Afrika hadde sitt første demokratiske valg i 1994 og med 5 års 
intervaller betyr det frie valg i 1999 og 2004.Med andre ord demokratiet 
er ferd med å få skikkelig fotfeste i landet med 11 offisielle språk, 
engelsk og afrikaan (boerspråket) som de dominerende .Over 40 
millioner innbyggere hvorav ca 5 mill hvite. Her er alle  farger 
representert, og erkebiskop Desmond Tutu skapte begrepet ”The 
rainbow people of God”.

Så over til Rotary.

Vekslingskursen for betalinger til RI og Rotary Foundation i FEBRUAR 
05 er kr. 6,20 for 1 dollar. Husk å fortell dette til kassereren.

Innkomnede guvernør Egil Omdal har sist fredag og lørdag avholdt sitt 
møte med den nye distriktsorganisasjonen på Korvetten i Brevik. Den 
består av både gamle ringrever og nye ansikter. Vi merker oss en 
utskifting blant AG’ene, nemlig at Ingrid Berget, Langesund RK, 
erstatter Atle Sanberg, Sandefjord RK. Videre har Egil styrket 
organisasjonen ved å utnevne Svein- Eirik Jensen, Kristiansand RK,til 
opplæringsansvarlig.Til den meget viktig stilling som distriktssekretær 
har han fått med seg Arvid Romstad, Mandal RK.

Egil reiser ganske snart til International Assambly i Anaheim og 
umiddelbart etter hjemkomsten arrangeres PETS og Distriktssamling. 
Først i Mandal 4. og 5. mars. Deretter i Lågendalen 11. og 12. mars.

Kjære president. Sørg for at flest mulig melder seg på 
Distriktssamlingen. Det vil gi klubben et godt grunnlag for kommende 
Rotary år. PETS er obligatorisk for de innkommende presidenter.
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Sonekoordinator for helse (Helth) PDG Johan Daae-Qvale har skrevet 3 
brev til klubbene som vedlegges følgemailen til dette Ukebrevet. 
Brilleaksjonen er et flott tiltak som burde være greit å organisere med 
små eller ingen utlegg for klubbene. Jeg har sikkert minst 8 par briller 
som ikke lenger er i bruk. Hvor mange har du?
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