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Trø på gassen de neste tre måneder ! 

Det gjelder i Rotary som alle andre steder, at vi har den 

positive holdningen til livet. Er glasset halvfullt eller 
halvtomt ? Det er bare du som velger hvordan du vil se 
på innholdet. De neste tre måneder er viktige arbeids-
måneder med forberedelser til neste Rotary år. De er 
like viktige som de foregående 9 måneder. Det er derfor 
utrolig positivt å se at flere klubber tar opp medlemmer. 
Fortsett med det! Husk på å få de nye  medlemmer 
engasjert i det kommende arbeidsår s komiteer eller  de 
arrangement som kommer, eller be de nye medlemmer 
om å holde ego foredrag om seg selv og sitt yrkesfag.  

Våren inspirerer gjerne til en tur ut av klubblokalet. 

Kanskje det er en frisk morgenvandring, sykkeltur med 
matkurv eller skogstur. Andre har tradisjon for en 
fisketur. Ta med noe godt. Det er alltid godt å styrke seg 
på litt næring før du fanger storfisken i vannet der du 
bor. Alt sammenlagt, -  det blir hyggelige møter som 
styrker kameratskapet oss i mellom. Mange klubber har 
et arrangement sammen med den lokale Inner Wheel 
klubben eller med ektefeller. Det kan varmt anbefales 
for å åpne opp for vennskap og fortelle om hvordan  
Rotary – møtene er. 

Hva enn våren og sommeren byr på i din klubb, så er 

du med på å sikre at møtene har et godt innhold og blir 
verd å gå til. Hvis du engasjerer deg og kommer med 
dine input til emner eller diskusjoner, så setter det gang 
en positiv spiral. Alle får lyst til å komme til neste møte 
for ”det var jo så interessant på siste møte”. Hvis en 
foredragsholder uteblir, så husk at klubben huser 
mange gode foredrag og fortellinger fra egne 
medlemmer. Så fortvil ikke – glasset er stadig halvfullt!  

Med vennlig hilsen Elisabet Stray 

Distrikt 2290 

Guvernør 2013-2014 

Elisabet Stray 

 
Websiden  
Innlegg til websiden 
sendes til Peter Stray-
Röding som en Word-fil, 
med bilder vedlagt, eller 
som PDF-filer med bilder 
innsatt. 
Mail: dico2290@rotary.no 
Vi ser frem til å høre fra 
dere 

Invitasjon til Convention 2014 

http://www.riconvention.org/ 
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April i Rotary er  THE M A G A Z I N E  M O N T H 

Det passer bra å informere leserne om at Rotary er nå kommet så langt at 
medlemmene inviteres til å velge mellom digital og trykket utgave av sitt 
medlemsblad. Det er det en vesentlig besparelse (kr 12,50 per blad per medlem) med 
en digital utgave i forhold til en trykket utgave. 
For Rotary Norden vil en fortsettelse av bare trykte utgaver til alle medlemmene ikke 
være mulig uten at kontingenten økes. For å unngå dette ber man medlemmene 
velge digitalt, først som sist, slik at bladet med samme kostnad for medlemmene skal 
kunne videreutvikles i pakt med nye mediers muligheter. http:/epaper.luovia.fi.norden 
Det er viktig at du foretar dette valget så hurtig som mulig, ja helst umiddelbart, når 
sekretæren ber om det, for at vi skal kunne iverksette dette snarest, muligens allerede 
fra og med ROTARY NORDEN nr. 3-2014, som går i trykken 28. april og som sendes 
ut 7. mai.  

https://flipboard.com/section/polio-free-india-bjvaXl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÅ ENKELT KAN DET SIES, JA. 

En vårhilsen fra  

Guvernør Elisabet Stray 

  

 

Her kommer en hilsen 
fra Zone 16 ,  vår egen 
Inger – Britt Zeiner 

Enclosed, please find 
this Global Polio 
Eradication Initiative 
statement on the Polio-
Free Certification of 
Who’s Southeast Asia 
Region that will occur 
on Thursday, 27 March 
2014.  Rotary 
International 
encourages you to 
share this information 
with your fellow 
Rotarians, friends and 
family.  Thank you for 
your support. 
http://www.polioeradica
tion.org 

Kind	  regards	  Inger-‐Britt	  
Zeiner,	  Rotary	  Public	  
Image	  Coordinator	  Zone	  
16	  

April	  -‐bilde	  	  	  	  

Hva er fine ting for deg, Sputnik? 

 

 

 

 

 

 

- Biler, 
motorsykler, 

mopeder og 
våren 


