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Grip mulighetene, det er deg det kommer an på!Distriktskonferanse i 2280 og Zone Institute! 

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

DISTRIKTSKONFERANSE  2280 i Kristiansund,14-16.9 
Dvs for  Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag
Sist helg var Kjell og jeg representanter for de norske distrikter på 
Distriktskonferansen i Kristiansund. Det er Unni Alfei som gjestet vår 
konferanse som er distriktsguvernør i 2280.

Jeg vil trekke fram et foredrag fra konfernasen:
GRIP MULIGHETENE,- det er deg det kommer an på!
ved Cato Zahl Perdersen,- som mistet en arm og en hånd under en 
høyspentulykke når han var 14 år gammel, men som har gått på ski til 
Sydpolen og klatret Mont Everest!!! 
Han hadde noe viktig å lære oss når det ser missmodig ut i rotaryarbeidet 
eller i livet ellers...

Han snakket om den "Impossible yourney", som f eks 
medlemskapsutviklingen i Rotary kan sammenlignes med ( mine 
kommentarer!)
Hvor gode er vi når ukontrollerbare forutsetninger spliller inn?
" I can`t always control what happens, but I can choose how to coop with 
it".
Prosessen er selve livet! Jeg er ikke min kropp, min lidelse og min 
diagnose. Jeg er meg selv! Om kroppen kan være begrensningen vår så må 
ikke hodet bli det!
FOKUSER PÅ DET DU HAR, MER ENN DET DU MANGLER!
( jmf. Rotary i medlemsvervingen....)
"Awareness is focusing om what you need to do,- then do it!
TA I BRUK DEN ENERGIEN SOM ALDRI AV EN ALLER ANNEN 
GRUNN, BLIR SKAPT OG BRUK DEN!!!
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For meg ble dette en måte å tenke omstilling og fornying i Rotaryarbeidet 
på mens fordragsholderen snakket om å erobre Sydpolen og Mount 
Everest.... og om fusjoner og omstilling i arbeidslivet.
Det var en stor opplevelse å høre Cato Zahl Pedersen. Jeg oppsummerte 
med "Hva betyr dette for strategiutforming i Rotary"  i 
plenumsdiskusjonen etterpå ,-for å holde høgt fokus på ROTARY i et 
FRAMTIDSBILDE! Dette var inspirerende og nyttig! Takk 2280!

ZONE INSTITUTE på Lillestrøm 28. til 30. september
Kopmmende weekend er det Zone Institute på Lillestrøm! Gå inn på 
www.rotary.no og se det spennende programmet!
For dere er det spesielt interessant å oppleve House of Friendship
Først da aner vi hva Rotarys virke i stort og smått er! Ta deg tid til en tur 
dit! Det er lenge til vi kan oppleve lignende Rotarymønstring i Norge igjen!

Fredagskvelden den 28.9 er dere alle invitert til fellesskapsmiddag.
Se tidligere utsendt mail fra meg!

Noen av våre AG-er skal gå på AG-seminar som arrangeres for første 
gang den 27.9,- bra! Og vi skal ha representanter på  
Medlemskapsutviklingsseminar. Det vil gi ideer til arbeidet i 2290!

Jeg ser fram til Zone Institut til inspirasjon og fornying i 
guvernørarbeidet. Men først venter Kongsgaard og Kristiansand RK i 
morgen og NORFOs Høstmøte på tirsdag og innimellom skal det jobbes 
litt i min daglige jobb i PwC. 
Det kjennes inspirerende å få bli gitt denne anledning til å ha et 
guvernørår til å dele og lære innad i distriktet, mellom distrikter , innen 
Zonen og world wide! Det nytter- hilsen  fra DG Laila
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