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RI-presidentens motto for 2007-08, "strategikomiteens" rapport, nye ting på hjemmesiden, nytt 
kavartalsbrev.

Distr.guvernør 2006-07 Svein Aanestad

Akkurat i disse dager kommer DGE Laila, sammen med sin Kjell,  tilbake fra USA 
og den såkalte "Guvernørskolen", eller International Assembly. som det heter 
offisielt. Jeg har hatt kontakt med henne såvel via epost som SMS. Og hun virker 
svært entusiastisk. Det framgår at både homestay i Sarasoota, Florida og selve 
Assembly i San Diego har vært meget vellykket, og kilde til stor inspirasjon med 
tanke på hennes år i "førersetet" for vårt distrikt. Hun har også uttrykt stor 
fornøydhet med kommende års tema, "Rotary Shares". "Topp motto for meg", 
skrev hun i den siste meldingen jeg fikk.

"Det å dele - "sharing" - går igjen i nesten alt Rotary gjør", sa RIPE (RI Preseident 
Elect) Wilfrid J  Wilkinson, da han ønsket 503 DGEer og deres respektive 
velkommen til Assembly den 29 januar. "Vi deler vår tid, vi deler våre talenter og 
vi deler våre penger med dem som trenger vår hjelp." Og så fortsatte han: "I 
Rotary betyr å dele ikke det samme som at vi gir bort av det vi har til overs, det vi 
ikke trenger for oss selv. Å dele betyr å gi av seg selv til andres beste, uselvisk , 
og uten tanke for hva vi kan få igjen!" RIPE Wilf avsluttet sitt innlegg med 
følgende apell: "Jeg ber dere i år om å dele med dere fullt og helt av Rotary til alle 
deres medmennesker. Arbeid hardt og la kjærlighet gjennomstrømme all innsats. 
Og husk at alt dere gjør for å hjelpe deres medmennesker, er en del av det som 
gjør Rotary så fantastisk. Det er det som gjør det mulig for vanlige mennesker 
som deg og meg å få til positive forandringer, forandringer som utgjør en 
forskjell!"

Jeg legger en link til "ekortet" DGE Laila sendte fra San Diego i 
utsendelsesmailen. 

"Strategikomiteen" i distriktet har PDG Edrund som leder. Med seg har hun IPP 
Egil Stokken fra Ulefoss RK samt DGN Per A Filseth. De har samlet inn data fra 
klubbene vedrørende CLP og NORFOs Strategiplan. Jeg legger også resultatene 
av undersøkelsen til følgemailen.

Videre gjør jeg oppmerksom på at følgende er lagt ut på distriktets hjemmeside: 
District Trainer Svein Eirik Jensens presentasjon av CLP-arbeidet i Kr.sand RK 
(fra Presidenttreffet), samt en Word-versjon av Standardvedtektene for klubber, på 
norsk. Disse finnes under fanen "Klubbstøtte/opplæring". Klikk på "Styret" under 
overskriften "Klubben". Dere vil også her kunne ha glede av en fane som heter 
"Nyttige linker". Under denne: "RI theme 2007-08" 
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Til sist har jeg gleden av å meddele at et nytt og rykende ferskt 
kvartalsbrev foreligger på vår hjemmeside. Klikk på "Siste Guvernørbrev" under 
fanen "Måneds-/kvartalsbrev", og - there you are! Her er endelig en 
frammøtestatistikk (for desember, men også akkumulert for de siste 6 mnd). 
Vennesla RK topper statistikken denne gangen.... 

Meningen er å gi ut neste Kvartalsbrev allerede i april. I den forbindelse har vi et 
brennende ønske om stoff fra klubbene!
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