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Kære venner i hele verden.
Den 27. Verdens konference i Australien er slut, og vores mål er nu den 28. ISGF Verdens
Konference i Indonesien – Bali i 2017.
Der var i år 45 delegerede, eller repræsenteret ved fuldmagt, som debatterede og stemte, men jeg
kunne ønske at flere lande ville deltage, og at de økonomiske barrierer ville blive overvundet. Lad
os starte i dag, og gøre denne Fellowship Dag til en slags støtte til vores nationale Fellowship Dag
eller vore Central Branch (CB) grupper, som i 2017 så kunne deltage med et eller to medlemmer i
den 28. ISGF Verdens Konference i Indonesien – Bali. Jeg er meget glad for at være formand for
the ISGF World Committee, og jeg er virkelig sikker på, at jeg kan regne med alle ISGF
medlemmers og fremtidige medlemmer af Central Branch vil fortsætte med at arbejde for
”Voksen spejd” på verdens plan.
Den nyvalgte verdenskomite, og World Bureau (verdenskontoret) vil som sædvanlig være i kontakt
med jer, når I ønsker det, og I kan også på ISGF´s hjemmeside se navnene og finde information om
de nye medlemmer af verdenskommiteen. Der er også orientering om vores første møde i Sydney.
Den nye handleplan – 2014-17 Udvikling – ”Trinene til fremtiden”, vil blive offentliggjort meget
snart, og inden da kan I på denne Fellowship Dag tænke over, hvordan I allesammen vil klatre op
ad disse trin til fremtiden og nå målene for det udviklingsprogram, som ISGF i fællesskab vil
sammensætte.
Kære venner. Jeg er meget glad for at fortælle alle, at højdepunktet på konferencen i Sydney var
alle de bidrag fra jer til ”the Action Time”. Tak til regionerne, Fellowship og Central Branch
grupperne, som havde sendt deres forskellige, spændende præsentationer. Disse præsentationer
vil blive samlet på en CD og kan snart bestilles på verdenskontoret. Her kan I få ideer til projekter,
og holdes orienteret om igangværende projekter fra hele verden.
Som et økonomisk tilskud til jeres nationale gilde, lokale fellowship- eller Central Branch grupper,
vil ISGF butikken på internettet meget snart starte julesalg, og hvis I køber store partier, vil I få
rabat, og kan derved støtte jeres nationale gilde. Vær opmærksom på dette i midten af november.
Der vil bl.a. komme nye magneter, nøgleringe og kuffertmærker. Husk at give jeres venner en lille
julegave, Tænkedagsgave eller ved anden gilde-relation. Der findes mange samlere af disse
effekter.
Jeg ønsker jer en dejlig Fellowship Dag og håber at møde jer ved det næste internationale
arrangement.
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