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Kjære rotaryvenner! 

GSE teamet vårt består som tidligere presentert (i ukebrev 35) av Helge Ødegård Hovland, Thomas Jarl 
Haukedal, Lise Strand Andersen Høiback, Helle Rasmussen-Korsager og Loella Bakka. Teamleder er Herman 
Meier fra Færder RK. Han sendte oss følgende lille rapport den 8. mai: 

«Vi har det kjempebra. Det er høy trivselsfaktor og vi tar vare på hverandre. Og vi blir tatt godt vare på 

av rotarianerne her borte. Vi tilbrakte to dager på hotell utenfor Tupelo for å komme oss etter flyturen. 

Helge fra Kristiansand mistet flyet i Amsterdam, sa han fikk en forferdeilg lang tur med «stopp-over» i 

New York, Washington DC og Atlanta. Så 3. mai var vi samlet i Memphis Sentral RC. Der var vi i tre 

dager og bodde privat. Nå er vi gjester i Memphis Downtown RC og er innlosjert pa hotel midt i byen. 

Her har det vært Music Festival i helgen og vi har fatt med oss masse. 

I første rotarymøte fikk vi disponere 35 min. På rotarymøtet i dag fikk vi 4 minutter. Nå er vi akkurat 

kommet tilbake fra forskjellige yrkesforedrag og bedriftsbesøk. I kveld skal vi på Baseball-kamp.Vi har 

også møtt 3 av jentene som var på GSE tur til Norge i fjor. For meg var det stor gjensynsglede. 

Carolina, Jennifer og Laura ba meg hilse så masse til D- 2290. I morgen går turen til Germantown RC 

som ligger rett utenfor Memphis. Der skal vi igjen bo i vertsfamilier. Så her er det litt av alt; sosialt, 

kulturelt, faglig, vertsfamilier og hotellopphold om hverandre.

Hilsen Herman» 

Sande Rotaryklubb feiret fredag 11. mai, på charterdagen, sitt 50-års jubileum. Dagen ble markert 

med festmiddag på Sande kommunelokale. Markeringen ble innledet med afrikanske trommer og ble 

strålende. Spesielt flott var det at klubbens historie ble presentert av chartermedlem Daniel Bråthen. Ut 

fra egen hukommelse fortalte han med innlevelse om forarbeidet til chartring, hvem som var med osv. 

President Knut Eilif Husa satte punktum for denne delen ved å vise bilder fra  charterfesten og ander 

høydepunktyer i klubbens historie. Svært hyggelig var det også at fadderklubben Holmestrand var 

representrert både med sin president Tor Tingbø med frue og chartermedlem Johan Svele. 

FRISTER:

20. mai: Søknadsfrist for  District Simplified Grant-midler

31. mai: Frist for medlemsendringer til Rotary International før SAR-rapporten i juli 2012 

Med vennlig hilsen

DG Ingrid 

PS Neste søndag kommer det ikke noe brev fra meg. Undertegnede skal ha en ukes famileferie og har 

ikke med PC på turen. DS 
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