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6 guvernørbesøk denne uken!
Magasinet D2290 ; "Time to Share " kommer snart!

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

Presidenttreff i Arendal, 11- til 12. januar
Jeg vil minne om Midtvegstreffet for Presidenter som finner sted på 

Tyholmen Hotell, Arendal den 11 - 12 januar 2007. Denne samlingen 
er for alle presidentene i inneværende Rotaryår. Om du er president, 
men forhindret fra å møte, så send en stedfortreder, PE, ev 
sekretær. Det ble sendt ut innkalling den 1. oktober 2007. Det 
kommer nærmere program ,men sett kryss i almanakken! 

Etter denne fantastiske høsten med guvernørbesøk, er det viktig at vi 
møtes for å evaluere høsten og se framover sammen og gi signaler på 
hva den enkelte president vil prioritere våren 2008 og hva guvernøren 
bør prioritere våren 2008.
Seminaret vil bli organisert som en work-shop der vi deler og lærer 
sammen.
Og vi skal ha presidentmiddag om kvelden og hygge oss sammen i god 
rotaryånd.
Velkommen til Arendal 11. og 12.januar!

Magasinet;"Time to Share"
Så er første kvartalsbrev under produksjon,og det er håp om å få 
det lagt ut på distriktets hjemmeside i løpet av kommende uke.Siden 
vi har så fyldige ukesbrev,så har jeg omdøpt kvartalsbrevet til 
Magasinet" Time to Share"

Det planlegges 2 nummer av Magasinet i løpet av våren. Da vil vi 
gjerne ha ett innslag inn fra hver klubb fordelt på de to nummerene. 
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Skriv dette bak øret allerede nå! Vi minner om det på presidenttreffet igjen!

Guvernørbesøkene fortsetter:
Sist uke er tilbakelagt med interessante styremøter,engasjerende 
klubbmøter og fine sosiale samvær i Borre RK, Svelvik RK, Sandefjord 
RK ,Sandefjord Øst RK og Larvik Øst RK.

JULEBUSS til Litauen.Må spesielt nevne Svelvik RK og 

Sandefjord Øst RK sin store innsats i forbindelse med JULEBUSS til 
Litauen som går av stabelen denne uken. Sandefjord Øst reiser i den 
forbindelse over og chartrer en ny Rotary Klubb i Litauen. PDG 
Edrund leder som alltid delegasjonen som reiser over fra flere klubber 
i distriktet vårt. Kjell og jeg hadde gleden av å være med i fjor.Det 
var en stor opplevelse og viser oss at det nytter å hjelpe!!!

Guvernørbesøk i inneværende uke;
Færder RK, tirsdag 20.11
Lågendalen RK, onsdag 21.11
Langesund og Brevik RK, torsdag 22.11
Flekkefjord og Farsund RK, fredag 23.11 

Fredag 23.11 feires Flekkefjord RK 60 år med jubileumsfest med 
Farsund RK som gjester. Vi gratulerer og gleder oss!

Det er utrolig inspirerende å gjeste klubbene,
og jeg ser fram til nok en hektisk med givende uke ute i klubbene.

Rotary Shares- hilsen  fra DG Laila

Copyright © 2004 Webcomputing, All rights reserved

Page 2 of 2

31.03.2015http://orgmal.webcomputing.no/printone.php?id=17384&bid=117


