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Rotarys motto er
"å gagne andre"

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President

På PETS fikk du utlevert en brosjyre og "2005-2006 Presidential Citation 
Certification Form", og for å kvalifisere for Presidental Citation må hver klubb 
nå medlems-målsettingen og en aktivitet i fire av de fem kategoriene som er 
listet i brosjyren. Nå er tiden inne til å finne den fram, og du har tiden fram til 1 
april for å finne et prosjekt innenfor de 4 avenyer pluss Public Image
(Informasjon). Fristen for meg til å sende den til RI er 15 april.

Det ser ikke ut til at vi lykkes med å finne en båt som kunne bringe oss til 
Convetion til neste år. Vi fikk et tilbud fra DFDS men det var alt for kostbart. Vi 
venter på svar fra et par rederier til, men mulighetene er tvilsomme. Min 
anbefaling er at hver klubb ordner sin egen reise, eventuelt i samarbeid med 
andre klubber i nærheten.

Vi har nå mottatt den første rapport fra vår Rotary World Peace student,Stian 
Jenssen, som har funnet seg vel til rette på University of Bradford, UK og er i 
full gang med studiene.

Som kjent skal vårt GSE team (fire + leder) til Alabama, USA i mars 2006, og 
vi har nå fått seks vel kvalifiserte kandidater som nå vil bli intervjuet.

I Ukebrev 19 utfordret Svelvik RK andre klubber til å støtte ofrene i Pakistan, 
og Kristiansand RK har tatt utfordringen. Inntektene av deres vinlotteri hvor 
medlemmene selv bestemte prisen på kjøp av lodd resulterte i kr. 3801. 
Beløpet er oversendt via Røde Kors.

I forrige uke besøkte jeg Lillesand. Hvert år arrangerer klubben et stort 
Julemarked i samarbeid med Handelsstanden, og i tillegg støtter klubben et 
skoleprosjekt på Sri Lanka. Denne uken besøker jeg Kongsgaard.

Vekslingskursen for desember er kr.6,60.
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