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Fransk GSE- team besøker 2290 med Sem, Re, Ulefoss, Grøm og Kristiansand Vest som vertskap! 
GOD 17.mai!!!!

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

GSE-team fra D 1520 på gjenvisitt i D 2290

Guvernøren ble invitert til avslutningsmiddag i Ulefoss RK, tirsdag 13. 
april med fårikål på menyen!

GSE er et utvekslingsprogram for unge, yrkesaktive mellom 25 og 40 år. 
Vårt team var i D 1520 i Frankrike i mars/april.

Jeg har holdt kontakten med vår GSE-chair Knut Børge Knudsen som tok 
imot teamet fra 1520 som gjester oss, dvs teamleder og 4 unge menn 
søndag 27. april. De har pr idag gjestet Sem, Re og Ulefoss RK og er nå i 
Grøm RK. 
President Ingerd Saasen Backe fra re RK har gitt tilbakemelding om et 
vellykket program, og jeg fikk nå del i hva Ulefoss RK hadde lagt opp for 
deltakerne.

1 av deltakerne måtte reise hjem pga sykdom i familien, så det var bare 
1+3 deltakere på Ulefoss. De hadde fått sett mye av Telemark og vært på 
bedriftsbesøk. Flere var musikalske, så
avslutningsdagen hadde de vært i kirken og spilt på orgel og slagverk!

Avslutningsmiddagen var ledet av innkommende president Hans og 
kameratskapskomiteen stod for menyen!
Filmen fra klubbens vannprosjekt i Indonesia ble vist og det ble 
holdt takketaler. Teammedlemmene og leder holdt en spennende 
oppsummering av oppholdet og hva de hadde lært og delt, og ink pres Hans 
hadde laget en takkefilm til teamet!
Guvernøren takket teamet og Ulefoss RK og sendte med deltakerne 
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banner til klubbene og til distrikt 1520. Medlemmene fikk norske 
rotarynåler med flagg til å ha på seg 17. mai!

GSE-teamet dro så videre til Grøm RK og til Kristiansand Vest RK hvor 17. 
maifeiringen blir en spennende opplevelse!

Det var givende for meg å få del i hva slike utvekslingsprogram gjør med 
deltakerne og med klubbene.
Det sammensveiser klubbene å skulle være vertskap og ta ansvar for 
gjester! 

Jeg vil komme tilbake med billedreportasje i Magasin 3; Time to Share 
som kommer ut 15. juni!

Ha en riktig god 17. mai. Nå er sognebunad og koneskaut funnet fram og 
hus og hage er gjort klart for familesamling i morgen.
Ja, vi elsker dette landet!

17.maihilsen til GSE.teamet og til dere alle fra DG Laila
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