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Rotarys motto er
"å gagne andre"

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President

Vi er fremdeles i måneden for Rotary Foundation. RF Matching Grants 
prosjekter har gitt håp for et bedre liv for mange og siden 1965 er det gitt ca. 
20.000 Grants for mer enn 198 millioner USD

For en tid tilbake så ble Donald E. Osburn fra USA nominert som RI President 
for 2007-2008. Nå viser det seg at det har foregått noen uregelmessigheter 
under nomineringsprosessen og nominasjonen er trukket tilbake. Ny komite 
skal nominere på nytt den 5. desember, og det gjenstår å se om Osburn blir 
renominert eller om det blir en annen.

Convention for 2007 som skulle være i New Orleans er flyttet til Salt Lake City 
på grunn av skadene etter Hurricane Katrina. New Orleans får den tilbake i 
2011.

Rotary Foundation seminar blir i Grenlandsområdet 6.des og i Kristiansand 
7. des. Det blir 2 1/2 time på kvelden og vi ønsker at klubbene sender sin RF 
leder og andre som er engasjert i prosjekter. Detaljer om tid og frammøtested 
kommer i løpet av uken. Seminaret koster ikke noe. 

Presidenttreff blir på Clarion Collection Hotel Tyholmen i Arendal, og vi starter 
opp fredag 13.januar 2006 kl.1700 og avslutter lørdag 14.januar ca.kl. 
1600.Dersom du er forhindret fra å komme så vennligst send innkommende 
president eller sekretær. Program og påmelding kommer i løpet av denne 
måneden.

I forrige uke besøkte jeg Farsund og Grøm. Farsund har lokale prosjekter og 
har i flere år støttet Sjømannskirken i Pattaya, Thailand. Grøm er opptatt med 
flere lokale prosjekter og vurderer et internasjonalt prosjekt.

I denne uken besøker jeg Lillesand og påfølgene mandager Kongsgaard og 
Vennesla. Klubbesøkene avsluttes i Mandal 19. desember.
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