
Ukebrev nr.43 - uke17 - 21.april 2008

http://d2290news.rotary.no/index.php?mod=one&id=19062  
Skriv ut siden

GSE- team til Frankrike.
Her kommer en hilsen fra GSE- teamet
Dette er et viktig arbeid og en stor opplevelse for deltakerne!

Distriktsguvernør D 2290; Laila Lerum
Kjære Presidenter og medlemmer i 
distriktsorganisasjonen

Hilsen fra GSE-teamet 2008 

Jeg vil med dette informere om at distiktet i vår har gjennomført et 
vellykket GSE-besøk til distrikt 1520 i Nord-Frankrike. 

Teamet besto av en brannmann, to lærere (barneskole og VGS) og en 
sosionom, og hadde undertegnede som team-leder. 

Distikt 1520 er et tett befolket område som mot vest grenser til 
Kanalen og Atlanterhavet, og i nord og øst mot Belgia. Området har 
om lag 2,5 mill innbyggere og er ca 18 mil fra øst-vest, og fra nord 
til syd.

Vi opplevde en enestående varme, vennlighet og gjestfrihet i alle 
kontakter. Vi gjennomførte 16 formelle presentasjoner i klubbmøter, 
og hadde kontakt med i alt 29 av distriktets 46 klubber. Til sammen 
hadde vi med 25 vimpler, så overraskelsen var stor da vi de siste 
gangene noe forlegent måtte kvittere med at "vi skal sende dere 
vimpel når vi kommer hjem". 

Vi fikk erfare at Rotarys kontaktnett er godt, bl.a. fikk vi ekslusiv 
mottagelse og omvisning i sikkerhetssenteret i Eurotunnelen. På 
forhånd var vi sikkerhetsklarert og hadde sendt dem kopi av passene 
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våre. Stor var vår forbauselse over å få vite at vanligvis ikke var mer 
enn to slike gruppeomvisninger i året!

Over alt hvor vi kom, fikk vi høre om en "smal" fransk film som satte 
publikumsrekorder. Den er på to måneder sett av 20 mill franskmenn. 
Tittelen er "Chtii"- som er et kallenavn som brukes om franskmenn 
fra dette området, og om de kulturelle særtrekkene der. "Chtii" er 
endog en truet dialekt. Filmen handler om dette merkelig folkeslaget i 
nord slik det blir beskrevet med alle fordommer til franskmenn i sør, 
nærmere Middelhavet. Filmen både øker deres selvfølelse, og de kan 
le av seg selv. Vi ble nysgjerrige på dette fenomenet, som kan ligne 
litt på "Heftig og begeistret" som gikk sin seiersgang her hjemme for 
8-10 år siden. Dette er tydeligvis en film vi alle bør se når den 
kommer på kinoene her hjemme.

Rolf Heimdal
Teamleder GSE-2008
Langesund RK
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