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Her kan du lese om:
- GETS - inkommende guvernører 2007-2008
- Vårt GSE Team er tilbake fra USA

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President

Opplæring av innkommende guvernører, såkalt GETS (Governor Elect 
Training Seminar), for 2007-2008 ble gjennomført på Gardermoen siste helg. 
Det er historisk at tre av de syv guvernørene er kvinner. Her er navnene på de 
innkommende guvernører:

D- 2250 Carl Lewin, Koppervik RK - D-2260 Johan Hovdedalen, Mysen RK - 
D-2270 Arnt Nystad, Kirkenes RK - D-2280 Unni Alfei, Fosna RK - D-2290

Laila Lerum, Porsgrunn RK - D-2300 Snøfrid Skaare, Vinstra RK og D-2310

Sverre Bjønnes, Oslo RK 

Vårt GSE Team som har vært i Alabama, USA i 4 uker er nå tilbake, og her er 
hva Teamleder Sverre-Schøtt Steen skriver: " Vi har besøkt 22 Rotary klubber 
og deltatt på Distriktskonferansen der, har bodd privat hos 8 Rotary familier og 
2 netter på hotell p.g.a. flyforsinkelser. Vi har holdt mange 30 minutters 
presentasjoner om oss og Syd-Norge med flotte bilder, som også er er blitt 
utrolig godt mottatt.  Vi ble veldig godt mottatt alle steder. De amerikanske 
Rotary kollegaene visste ikke hva godt de kunne gjøre for oss. Vi har vært på 
rakettbaser, bak murene i fengsel(med sheriffen som var Rotarianer), kjørt i 
180 km,/timen på bilracerbane, vært på 4 dagers cruise, deltatt på 
barbeques,etc.,etc. Det har samtidig vært slitsomt å være aktiv 7 dager i 
uken. Teamet var ytterst fornøyde, og mener de har hatt en opplevelse som er 
helt utenom det vanlige, De har deltatt aktivt innenfor sine fag (bank,fotografi, 
oppmålingsingeniør/frivillig brannmann), og har fått stort utbytte av dette".

Om et par uker så får vi gjenbesøk fra Alabama,USA og våre vertsklubber er: 
Flekkefjord, Horten, Kristiansand Øst, Risør og Skien.

Da fristen utløp var det kun 2 klubber som sendte fram blanketten for 
"Presidentens hedersomnämnade". Det var jo ikke den store oppslutning, 
men kansje dere glemte det. Nå er det for sent.
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