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Tema: 
Veien videre. 

Det kommer inn forslag med gode ideer til 

Guvernøren. Jeg har i to år etablert et nettverk som 
mange kan drømme om å ha. Kunsten er å vedlikeholde 
nettverket. Hva skal jeg bruke mitt nettverk til? Hva kan 
jeg utrette med mitt nettverk? Styrken ligger i å 
samarbeide. Jeg har blant annet to forslag på bordet. 
Det ene ligger som et vedlegg til mai månedsbrev. Det 
andre vedlegger jeg til juni-brevet mitt. Jeg skal før min 
guvernørperiode er over, sende en forespørsel til mine 
kontakter i Finland, Sverige, Danmark, Norge og 
Litauen. Sammen kan vi utarbeide forslag som vi 
sender til Rotary International. Takk for gode innspill 
gjennom dette arbeidsåret, alle sammen! 

I det stille er der blitt gjennomført endringer i vårt 

distrikt. Dette kan man merke på valg av møteplass**, så 
som PETS, Presidentsamling og distriktsstyremøter. 
Vår webside har fått en ansiktsløftning, og den har vært 
min kanal til dere. DICO har gjort en strålende jobb 
her. Klubb-ledelse har fått klar beskjed om å oppdatere 
sin nettside, og det er fulgt opp. Dette gjør det finere 
for alle å se på Rotary s arbeid. Det beskytter også 
Rotary mot sladder, baktalelse og feilinformasjon. 
Guvernøren har vektlagt dette i år spesielt, at vi får en 
personlig  kontakt med det enkelte medlem. Dere som 
er årets presidenter og klubbmedlemmer har fulgt opp 
mitt gode råd! Vi ser endring også ved at vi har en 
ganske ung flokk av presidenter, kasserer og sekretærer 
dette året. Det er ganske mange av dere som har en 
hektisk yrkestilværelse og unge i huset som venter 
hjemme. Flott for meg å se at dere har greid oppgaven 
deres.  
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Juni i Rotary er  Kameratskap  

Vi har stor glede av å dele opplevelser med hverandre. 
Hvem liker vel å reise eller gå i gang med noe uten 
kameratene?  Nei hvem gjør vel det.  
 Husk vi har noe som heter Service Above Self. La oss 
komme oss ut og gjøre ting sammen, gjøre gode 
gjerninger og holde kontakt med hverandre. Husk du er 
ikke alene. Det vil også jeg huske på. 

Juni er Takkemåneden for meg, vår siste felles 
arbeidsmåned. Jeg takker for et hyggelig og godt 
samarbeide. Jeg takker Distriktsstyret som består av Njål 
Gjennestad, Ingrid Grandum Berget, Inger Britt Zeiner 
og Fred Schwabe-Hansen og Svein Eirik Jensen. Jeg 
takker Distrikts-ledelsen som har støttet meg i mitt 
arbeide, alle assisterende Guvernører som er Dag H. 
Tvedt, Svein-Tore Stiansen, Gaute Johannessen, Jan 
Syvertsen og Morten Svagård. Likeså vil jeg takke 
Distrikts-trener Mette Sand. Takk til DICO Peter Stray-
Röding. Takk til distriktssekretærer Alf S Sørensen og 
Helene Ranestad og til distrikts-kasserer  PC som jeg 
kaller ham, Per Christian Omdahl. Takk til min klubb 
Kongsgaard for alt dere gjør for meg. Jeg er glad i 
klubben min. Den har betydd mye for min utvikling. 
Hjertelig takk til medarbeidere innenfor Ungdom, Tone 
Kolbenstvedt og Thor A Andersen, TRF Edrund Olaisen, 
Medlemskap Laila Lerum /Fred S-H, PR Inger Britt Z., 
Takk til PDG Jan Wesenberg, PDG Egil Omdal, PDG 
Per Filseth. Takk til alle som har velvillig stilt opp med 
foredrag og SANG , ja for det har noen av dere gjort. 
Takk til soneledere og Sveits medarbeidere. Takk til de 
andre fem guvernørene i Norge, Finland og Danmark. 
RIBI Nan McCreadie. Takk til USA og Rotary 
International, for strålende opplæring i San Diego og St. 
Petersburg. Takk for arbeidet som er gjort i NORFO.   

Alle dere er frivillige og deler deres fritid med Rotary 

Med vennlig hilsen Elisabet Stray  
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