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TEMA: 
Nye tider – nye krefter 
 
Sist måned ble det markert Presidentskifte i alle klubbene. Bilder av 
den hyggelige anledning deles med hverandre, tror jeg. Klubbens 
ledelse og formenn får nye oppgaver og rotasjonen er i gang. 
 
I vår organisasjon varierer oppgavene vanligvis hvert år, og gir 
dermed mulighet til forskjellig ledelse i de forskjellige verv. Det gir 
gjerne fornyelse og vi trekker på hverandres erfaringer. Mange er 
glad for å ta fatt og kan gjerne utvikle nye egenskaper på denne 
måten. 
 
Alle rotarianere ønskes lykke til med sine oppgaver. Vi sier gjerne at 
vi får ikke mer moro enn det vi lager selv. Det kan være både moro 
og meningsfylt å arbeide i lag  og gjøre noe godt for andre . 
 
Med vennlig hilsen  
Elisabet Stray 

Sommerferien din 

De fleste har sin ferie nå, og mange har på grunn av det ustadige været dratt til 

reisemål som gir mer forutsigbarhet. Men mange klubber tar ikke ferie, selv 

om møtene foregår på annen måte enn før. Det er derfor så hyggelig å stikke 

innom Rotary der man er i sin ferie.  

Hvert år kommer en del faste gjester fra utlandet innom min hjemme -klubb, 

og det er liksom noe godt å se dem hver gang i juli. I Kristiansand by har vi 

fellesmøter en formiddag i uken. Andre klubber finner på et endret program 

med hygge ute i det fri. 

 

Du kan finne en klubb ved hjelp av  

 Rotarys hjemmesider: www.d2290.rotary.no / www.rotary.no  

 Rotary Facebook: www.facebook.com/RotaryDistrict2290  

 Rotary Internasjonale hjemmeside: www.rotary.org  

 

Guvernørens Skrivebord og Distriktskonferansen 2013 

Distriktskonferansen holdes fredag 6. September til 8. September 2013 i 

Radisson BLU Hotel Caledonien i Kristiansand. Både rotarianere og ledsagere 

er velkommen til å delta. Se invitasjon og påmelding på websiden. 

Nettsiden er i endring, og vil brukes mye til å informere dere jevnlig. Vær aktiv 

hver dag med en titt.  

Håndboken som ble utdelt under PETS 2013, er revidert og den gamle 

håndbok på nettet er vekk. Lim inn endringene i din håndbok, slik at vi bruker 

samme opplysninger. 

Guvernøren besøker klubbene allerede fra august måned og nesten hver dag 

frem til desember. Det blir et opphold i forbindelse med turen til St. 

Petersburg, der Rotary International holder opplæring og møter i sone 16 og 

15. 

Lorem 
Ipsum Dolor 

Fusce tincidunt lorem suscipit augue. Donec Varius. 

Curabitur magna. 
 Quisque condimentum facilisis sem. Nunc vitae est vel erat sodales 

tempor. Phasellus lectus. Sed justo. Donec varius. Nulla dignissim 

risus et arcu. Fusce vulputate. Curabitur magna. 

Integer porttitor, augue quis sollicitudin dapibus, 

lorem dolor sagittis neque, eget tempor mauris 

metus eu nulla. Nam 
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Websiden 

Innlegg til websiden sendes til Peter 
Stray-Röding som en Word-fil, med  
bilder vedlagt, eller som PDF-filer 
med bilder innsatt. 

Mail: dico.2290@.rotary.no 

Vi ser frem til å høre fra dere 

 

http://www.d2290.rotary.no/
http://www.rotary.no/
http://www.facebook.com/RotaryDistrict2290
http://www.rotary.org/
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Rotary i Verden 

Paul Harris startet Rotary helt tilbake i 1905 i Chicago sammen med tre andre menn i en by som led av kriminalitet og 
korrupsjon. I 1910 ble Rotary internasjonalt da Canada fikk sin første rotaryklubb. Siden Paul Harris ble valgt til 
Internasjonal president allerede i 1910-1912, har det vært mange verdenspresidenter. 

For 2013-14 er det Ron D. Burton fra USA som er valgt som den 103. verdenspresident Han har med sitt team valgt 
tema Engage Rotary – Change Life. Han ønsker en endring. Endringene kan hjelpe flere mennesker. Gjennom Rotary 
Foundation kan hjelp nå mange mennesker og skape lykke og fred i verden. Han ber oss om å tenke  i denne 
retningen og være med å gi til vårt fond og engasjere oss i arbeid innenfor Rotary s fokus områder. 

AG’s hjørne 

I de neste ti  månedsbrev håper jeg at assisterende guvernører kan komme med sine bidrag.  

 

Juli bildet  -  God sommer til dere alle 

 

 

 Med vennlige hilsener, Elisabet 

 


