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ROTARY SHARES,-
INSPIRASJON FRA 6 GUVERNØRBESØK!

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum
Kjære presidenter og medlemmer i Distriktsorganisasjonen;

Det har vært to hektiske hektisk uker med kombinasjon av PwC-jobb og 6 
guvernørbesøk, men det har vært spennede!
Og guvernørbesøkene har gitt inspirasjon som jeg vil dele med dere!

Det ble "flying start" i Mandal. Denne rotaryklubben er trolig landets eneste 
som eier av en skogeiendom. Og det er ikke snakk om en liten hageflekk, for 
heiegården Kvelland er på nærmere 1000 mål! Det er blitt en tradisjon at hver 
ny guvernør blir tatt med hit for å plante et tre, og årets tilvekst  til 
"Guvernørskogen" er en lubbben og trivelig gran. Se videresendt mail fra 
president Erik Abramsen! Vi krysser fingrene for at det får stå i fred for 
elgen! 

Mandal RK er en stadig vekk en særdeles oppegående klubb. Hovedprosjektet 
er støtte til det norske sykehuset i Haydom, Tanzania. På det lokale plan deler 
klubben hvert år til jul ut stipend til de flinkeste studentene ved den 
kommunale musikkskolen.Vi hadde en flott kveld i klubben med svært godt 
oppmøte!

Kvinesdal RK er vel distriktets minste klubb med i underkant av  20 
medlemmer. Til gjengjeld har de en kvinneandel på over 40%! Det var 
imponerende å høre om hvordan de hadde arrangert Roundtrip i fjor.Klubben 
har valgt å gå sammen med naboklubben Flekkefjord om å støtte et barnehjem 
i Kigali, Rwanda.
Klubbens hovedutfordring dette året er å få vist seg fram som en attraktiv 
klubb som ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn ønsker å være med i.
President Elisabeth vil bruke året til å stablisere medlemstallet på +/- 20.Bra!

Vennesla RK hadde en flott start med midtsideintervju i Vennesla Tidende med 
president Sally, et viktig tiltak til å "selge" klubben i bygda! De skal ha 
Roundtrip i 2011 og var opptatt av å komme igang alt nå.Godt frammøte og 
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aktive medlemmer!

Larvik RK er en aktiv og hyggelig klubb. President Øyvind hadde startet godt 
opp året med et presidentens møte med klarhet i årets satsninger og aktivitet. 
Se tilsendt presentasjon på tidligere mail!! Klubbens utfordring ligger i mer 
internasjonal vri på prosjektarbeidet. Programmet for året er meget godt!

Lyngdak RK  satser stort på aktiviteter som fremmer kameratskap.Klubben har 
20% kvinneandel.De har chartret en klubb i Cecis, Latvia og er flinke på 
ungdomsutveksling! President Kåre vil jobbe med medlemskapsutvikling for å få 
med yngre ressurspersoner i klubben av begge kjønn.

Siste klubb ut i denne omgang var Kristiansand RK, en av de eldste og også 
største klubbene i distriktet. Det er her "Rotaryskolen" har sitt opphav, og 
klubben har mange dyktige og ressurssterke medlemmer. Klubben er innstilt på 
å gå inn for et internasjonalt prosjekt, men har ikke helt bestemt seg for 
hvilket. De har for øvrig god erfaring med å arrangere intercitymøter sammen 
med utenlandsstudentene ved Høgskolen i Agder (HiA) og er svært gode på 
ungdomsutveksling. 
Det var meget inspirerende og se en klubb i praksis som ikke bare har vedtatt 
på årsmøtet i vår CLP og nye vedtekter, men som framstår med presentasjoner 
komitevis som viser første års aktivitet med også gir et 3års persktiv på 
aktiviteten. Og her jobbes det matrisebasert! Klubber som strever med 
implementering av CLP bør kontakte president Børre i Kristiansand RK

Jeg vil takke  AG Tore Gullichsen som til nå har bistått på samtlige besøk ( 5) 
i sitt område og AG Brian Jacobsen som var med i Larvik RK

Minner også om at det fremdeles er mulig å melde seg på til 
distriktskonferansen 7.-9.september! Men nå haster det!!!

Rotary Shares- hilsen fra DG Laila
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