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Kjære rotaryvenner!

Dette er mitt siste ordinære ukebrev. Lørdag 30. juni er det guvernørskifte og min periode over. Det har 

vært to års eventyrlig reise og disse årene har vært noe av det mest meningsfulle og innholdsrike 

årene av mitt liv. Det første året gikk med til min egen opplæring og til å forberede dere som sitter med 

verv i klubbene på hva som skulle møte dere. Det andre har vært møter med alle klubbene, oppfølging 

og møter med GSE-team, RYLA, ungdomsutvekslingen, deltagelse i jubileer og mye mer. Jeg kommer 

tilbak med en mer utførlig rapport om alt dette i årsmeldingen.

16. juni

Når det gjelder polio-markeringen av 16. juni har jeg fått inn mange positive meldinger. Bl. a.: 

Sandefjord fikk fin mediadekning via Sandefjord blad,  klubbene i Kristiansand har stått på stand og 

 Skien RK fikk dekning med langt innslag i Telemarksendingen.

Presidentene Leif Allum og Jan Poppe Jensen avbildet i Sandefjord blad

Gjester fra Indonesia

Som jeg nevnte i forige ukebrev har Ulefoss RK hatt besøk en en gruppe rotarianere fra Surabaya i 

Indonesia. Ulefossingene tok i mot  dem på beste vis. Gjestene fikk oppleve både lokal kultur, lokal 

mat og lokalt næringsliv. Besøket ble avsluttet mandag med grillparty på Norsjø golfbane der også 

undertegnede fikk være med. Himmelens sluser var åpne. Tordenet skrallet og strømmen gikk, men 

ikke noe av dette la demper på stemningen i teltet. Tidlig neste morgen kjørte vertskapet gjestene først 

på ferje og senere  helt til Tyskland i innleid buss! Der nede møtte de Rotenburg RC som også er 

samarbeidspartner i deres vannprosjekter. I tillegg til å kose seg sammen har gruppen også så smått 

begynt å se på muligheter for senere felles prosjekter.  

Jeg setter punktum her. Kvartalsbrev nr 3 blir distribuert i løpet av uken og bringer mye og spennende 

informasjon både om distriktets prosjekter og det som rører seg i klubbene.

Njål Gjennestad og hans team ønskes lykke til fra 1. juli!

Tusen takk til dere som har lest brevene og GOD SOMMER!

Med vennlig hilsen

DG Ingrid
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