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-Det har vært så gøy å møte alle presidentene og klubbene i Agderfylkene, Telemark og Vestfold, og 

det har vært store opplevelser å delta på samlingene for guvernører i San Diego og St Petersburg. Jeg 

har møtt så mange interessante personer, fått så mange flotte venner, og blitt en del av et stort og 

verdifullt kontaktnett. Det er så mye å beundre i den flotte organisasjonen vår, sier en opprømt 

guvernør som nå overlater kjedet til Svein-Eirik Jensen, også han fra Kristiansand.

Fredskapende arbeid

Som guvernør har Elisabet Stray vært den fremste tillitsvalgte for de 45 rotaryklubbene i distriktet, og 

vært kontaktpersonen mellom verdensorganisasjonen med 1,2 millioner medlemmer og klubbene i de 

fire fylkene. –Jeg har prøvd å videreformidle den inspirasjonen jeg har fått til klubbene. Et klart mål for 

meg har vært å inspirere til at alle må føle seg hjemme i Rotary – at alle må ”bli sett”.  Dessuten er det 

for en organisasjon som vår viktig å satse på ungdommen. Vårt distrikt er blant de mest aktive innen

ungdomsutveksling i Rotary i Norge, og gir årlig mange unge mennesker muligheter til å oppleve et 

skoleår i andre land med annen kultur. Det er fredskapende arbeid, og viktig for å nå våre mål om å 

bidra til et bedre liv for mennesker i verden, sier hun.

-Sats på ungdommen!

-RYLA-samlingene for unge ledere, er et annet tilbud som hun ønsker at enda flere unge lederspirer 

skal få muligheten til å være med på. Og for å nå fram til unge mennesker må vi bruke de kanalene 

hvor vi kan nå dem, sier Elisabet Stray, som har lagt vekt på at Rotary blir enda mer synlig på nettet. 

Rotary er et tilbud til samfunnsengasjerte kvinner og menn med forskjellig yrkesbakgrunn. I likhet med 

mange organisasjoner sliter en del klubber med oppslutningen.  En av de 45 klubbene har lagt ned

virksomheten sin siste år. Men flere klubber er i vekst, og det arbeides dessuten med å starte nye 

klubber i distriktet, forteller hun.

Selv om guvernøråret har vært slitsomt, har det vært fullt av flotte opplevelser, konkluderer Elisabet 

Stray. Noen av de mer spesielle opplevelsene hadde hun i Finland, der hun møtte som representant 

for Rotarys internasjonale president ved to distriktskonferanser. Der ble hun møtt med stående applaus 

da hun holdt hilsningstalen sin på finsk!
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