
Ukebrev nr.50 - uke24 - 11.juni 2007

http://d2290news.rotary.no/index.php?mod=one&id=15079  
Skriv ut siden

Tilbakeblikk etter 50 ukebrev, Reise til Convention i Salt Lake City, GSE-gruppeleder fra Cornwall, 
neste to ukebrev

Distr.guvernør 2006 - 07 Svein Aanestad

Er det snakk om 50, så er det gjerne samtidig på tale med 
feiring/markering. Siden dette er ukebrev nr 50 "fra min hånd", som det 
heter, så er det fristende å lene seg tilbake et øyeblikk og se litt 
bakover. Jeg var i utgangspunktet litt skeptisk til hvordan opplegget 
med ukenlige bulletiner ville funke for meg. 52 ukebrev på like mange 
uker i Rotaryåret kunne godt synes litt overveldende. Ville jeg klare å 
følge opp dette, og hvordan i all verden ville det være mulig å finne på 
noe å skrive om hver eneste uke? 

Skepsisen var stort sett ubegrunnet. Jeg har i liten grad følt det som en 
belastning og noe som "henger over meg". Jeg har benyttet meg av 
nære medarbeidere, mest i Distriktsorganisasjonen, de ukene jeg av 
forskjellige grunner selv har hatt problemer med å få produsert noe. Det 
har enda ikke hendt jeg har fått nei når jeg har spurt! M h t stoff, så har 
største utfordringen vært å begrense seg. PDG Nils Petter hadde som 
prinsipp å holde seg innen én side. IPDG Egil overtok  prinsippet, og jeg 
har selv vært nøye med dette. "Blir det mer en én side, så leses det 
ikke", var Nils Petters argument. Det kan være noe i det....

Om få dager setter vi oss på flyet med retning Salt Lake City og 
Convention. Det viser seg at vi reiser sammen med bl a DGE Laila og 
hennes Kjell, og at vi også skal bo på samme sted i SLC. Dette gleder vi 
oss til, og ser for oss at det nyttige kan kombineres med det behagelige. 
Det er alltid erfaringer og ideer å dele mellom den som tar over og den 
som takker av. Jeg forstår det slik at Laila akter å fortsette med ukebrev 
og kvartalsbrev. Så skal hun også lære det rent datatekniske omkring 
det med ukebrev publisert på "Webwiz".   A propos kvartalsbrev, så var 
det dessverre minimal respons på min bønn i forrige ukebrev om stoff 
fra klubbene. Det blir bedre og mer varierte kvartalsbrev når ikke alt 
kommer fra Guvernør og Distriktsredaktør.

En liten kuriositet: Leder for GSE-teamet fra Cornwall, som besøkte oss i 
mai, heter Phil Bullen, politimann og medlem av Bodmin RK. Jeg sperret 
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øynene opp da jeg bladde gjennom juninummeret av "The Rotarian". Her 
dukket den gode Phil opp, både i tekst og bilder: http://www.rotary.org/cgi-

bin/printablePage.cgi?file=newsroom/features/0702_tr_fr_morocco.html. Dette var teksten, men 
jeg har også skannet bildet. Det kommer som vedlegg til 
utsendelsesmailen.

Neste ukebrev blir det IPDG Egil som tar seg av. Han har fått frie tøyler, 
men jeg blir ikke forbauset om han nevner noe om medlemsutviklig. God 
sommer til alle sammen, og ikke glem å følge med i mailboksen! Gå ikke 
glipp av ukebrev nr 52, som etter planen skal komme fra Amerika!
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