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Nå er det alvor! 
Guvernørskifte overstått på Heddal bygdetun 30.6.07.

Distriktsguvernør Laila Lerum, 2007/2008
Kjære presidenter og medarbeidere i distriktsorganisasjonen;

Rotaryhjulet har dreiet en omgang rundt, i klubbene og i distriktet!
Det betyr i praksis at dere alle har hatt presidentskifte og at guvernørskiftet er gjennomført!
Nå er det alvor! Nå er det det er dere og jeg som sammen utgjør distriktets øverste ledelse i 
Rotary, en oppgave som vi går til med engasjement for en god sak.

Guvernørskiftet fant sted på vakre Heddal 
Bygdetun i går. DGE Svein Aanestad og klubben 
hans,Notodden Rotary hadde laget det så fint i 
stand med kulturinnslag og rømmegrøt og 
spekemat.
6 tidligere guvernører var til stede 
samt kommende guvernører for neste år og året 
deretter. 
DGE Svein og Anne Grete ble takket for godt 
arbeid i 2006/2007.
Se: www.rotary.no/ 2290 !!!

I vårt år er det ROTARY SHARES som er det 
internasjonale mottoet.
Jeg er akkurat kommet hjem fra en meget godt 
organisert Convention i Salt Lake City der 
mottoet ble understreket og tydeliggjort.

Rotary deler;
Vi deler av vår tid,

Vi deler av våre ressurser,
Vi deler av våre midler,
Vi deler vår omtanke,
Vi deler vår kjærlighet
La dette vises i praksis på en slik måte at vi tiltrekker oss nye medlemmer i vårt  fellesskap blant 
rotarianere som innehar lederskap i ulike yrker og profesjoner!!! 

OMDØMMEBYGGING og LEDERSKAP er guvernørens satsingsområde for 2007/2008. Dette er 
også temaets for årets Distriktskonferanse i Porsgrunn 7. - 9. september. Program og 
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påmeldingsskjema finner dere på nettet. 

Det er med stor optimisme jeg går på guvernøråret mitt.
Dere viste stort engasjement på  PETS- samlingene i vår, og resultatet av lederopplæringen vises 
klart i at 37 av 46 klubber pr 30.6 har levert inn klubbens mål- og planer for 2007/2008.Bra!!!
Det går tydelig fram at de fleste klubber har valgt å vise større innsats innen medlemsutvikling og i 
ulike typer prosjektarbeid og at CLP og Rotarys strategi fram mot 2010  er satt i fokus.

Sommerferien står for døren, en god tid for refleksjon og hvile!
Jeg ønsker dere til lykke med presidentåret og
gleder meg til klubbesøkene i løpet av høsten.

Beste hilsen DG Laila 
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