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GODT NYTT ÅR til alle medlemmer 
i Rotary International, D 2290 fra 
RI- presidenten og guvernøren.

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum

Kjære Presidenter og medlemmer i Distriktsorganisasjonen

Det er liten tvil om at året som gikk er et av de aller mest begivenhetsrike i 
ekteparet Lerum/ Meens liv. Det er nesten som et eventyr, med "guvernørskolen" i 
San Diego, distriktskonferansen i Porsgrunn og runden med klubbesøk som 
høydepunkter.  Og jeg vil gjenta: Å skulle besøke 46 klubber i vårt vidstrakte 
distrikt i løpet av noen hektiske høstmåneder har innimellom vært i overkant 
hektisk og strevsomt. Men på den annen side har det vært så givende og morsomt 
at det veier opp for all stress. På tross av full jobb har jeg som guvernør klart å vri 
det til slik at 44 av 46 besøk er unnagjort, og Kjell har også rukket å bli med på 
flere av dem. Det har vært veldig fint for oss å få oppleve dette sammen! Vi vil 
takke klubbene ved deres presidenter for flotte faglige opplegg i forbindelse med 
guvernørbesøkene, mange hyggelige og deilige måltider, og ikke minst varme og 
imøtekommenhet som har bidratt til at man har følt seg velkommen.  Videre er det 
grunn til å takke alle AG-ene  som i stor grad har stilt opp på besøkene i sine 
respektive områder. Med sin betydelige erfaring innen Rotary ,har de vært til 
uvurderlig hjelp og støtte. Så er det bare å se fram til fortsettelsen med blant 
annet presidentforum i områdene i løpet av våren 2008.
Og dessuten så må jeg takke alle i Distriktsorganisasjonen for fantastisk innsats i 
alle støttefunksjoner i høst hver på sin måte.
Og til Porsgrunn RK vil jeg bare igjen takke for vel gjewnnomført 
Distriktskonferanse!

Jeg stiller meg bak vår RI- president Wilf Wilkinsons ord ved nyårsskiftet;

Rotary er og skal være en stor familie. Rotaryfamilien blir kanskje mindre viktig 
når vi ser den på bakgrunn av og i forhold til verdens enorme behov for mat og 
rent vann. Som rotarianere ønsker vi jo å hjelpe overalt, og finne dem som trenger 
oss. En rotarianer setter ikke seg selv i høgsetet.

Som rotarianere har vi et overornet ansvar for at Rotarys gode arbeid ikke stopper 
opp med oss.Rotary gjør så mye som er viktig og som betyr så mye på så mange 
måter; Vi skaffer vann til de tørste, mat til dem som sulter, medisinsk hjelp til  
fattige og syke, utdannelse og skolemateriell. Og dette har vi gjort i mer enn 
hundre år.

Men hvis vi ikke fokuserer på annet enn å redde å bevare liv, ville vår 
organisasjon neppe få et langt liv. Vi må også opprettholde infrastrukturen som 
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gjør vår innsats mulig,- våre medlemmer, våre klubber, og fremtidens 
klubbmedlemmer.

Vår familie er sterk fordi den er nær, og fordi den knytter nye bånd. Vi må se til at 
Rotary fortsetter å vokse, i alle grener av familietreet. La oss alltid holde utkikk 
etter kvalifiserte kvinner og menn som nye medlemmer i våre klubber. Godt nytt 
rotaryår fra Wilf Wilkinson

Og noe av det første som skjer i 2008 er det årlige Presidenttreffet i Arendal 11. - 
12. januar. Dette gjelder dette rotaryårets presidenter, mens på PETS i mars er 
målgruppen de innkommende. Er der presidenter som ikke har anledning til å 
møte i Arendal i januar, bør stedfortreder skaffes, gjerne da innkommende. 
Forberdelsesoppgave og mer detaljert program er sendt dere på mail i romjula.

Sammen med de beste nyttårsønsker, minner jeg om rapportering til NORFO, 
opplysning om innk. president og sekretær til RI, halvårsrapport til RI (SAR - Semi 
Annual Report, skjema kommer tilsendt til sekretærene.)

Til sist så vil jeg la Olav H.Hauges dikt bli med oss inn i det videre rotaryarbeidet i 
2008, hvor vi setter djerve mål for medlemskapsutvikling og klubbarbeidet;

DET ER DEN DRAUMEN
Det er den draumen me ber på,
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje-
at tidi skal opne seg,
at hjarta skal opne seg,
at dører skal opne seg,
at berget skal opne seg,
at kjeldor skal springa-
at draumen skal opne seg,
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.

GODT NYTT ÅR fra DG Laila med nyttårshilsen også fra Kjell 
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