
Sommerhilsen til deg fra meg � 

 
Hva lengter du mest etter? Fjellets stillhet eller aftenstund ved havet?  Den grønne 

eller blå sommeren? Selv velger jeg en blanding og er uttrolig takknemlig for fargene i 
naturen som kommer tilbake til oss hver vår.  

Med det bakteppet reflekterer jeg over dette spesielle Zontaåret og de utfordringer 
som vi har stått i og den nye hverdagen som vi nå etter hvert har fått et godt tak på. 

Jeg har med glede lest igjennom klubbrapportene fra dere og jeg er imponert over 
hvordan dere har vært nytenkene, kreative, omsorgsfulle, utholdende og hvordan dere 

har snudd eventuell frustrasjon til noe positivt og jobbet på i god Zonta-ånd, tusen takk 
til hver og en.  

Faktisk har vi i dette spesielle Zontaåret bidratt med nærmere 250.000 kroner til 
internasjonale og lokale prosjekter, det står det respekt av!! Den største delen av 

bidrag går til vårt hovedprosjekt «Kampen mot barneekteskap». Som kjent er dette 
tema for årets TV-aksjonen og jeg oppfordrer klubbene til å gjøre som Sauda, ta 

kontakt med lokal aksjonskomite og delta som bøssebærere! 

I styret er vi i gang med å planlegge nytt Zontaår og selv om vi synes at det har fungert 
bra med «Teamsmøter» hvor vi har «møtt» de fleste av dere, savner vi sterkt å kunne 
møtes fysisk. Vi har et ønske om å invitere dere til Egersund og dersom det blir Juleby 
satser vi på 3.-4. desember, men dette vil vi komme tilbake til over sommeren. Vår egen 

julenisse er vaksinert og klar til å hilse på store og små � Ellers planlegger vi digitale 
sammøter med Presidenter og de ulike komiteene, da vi syntes dette tiltaket bidrog til 

oppmuntring og nærhet. Jeg vil også minne om årets Distriktsmøte som blir digitalt 
lørdag 11. september. Følg med på informasjon som kommer om dette fra Distriktet og 

Jane Bordal.  

Jeg vet at dere i klubbene sammen med de 188 medlemmene er i gang med å planlegge 
for et nytt og aktivt Zontaår, fyll opp energisekken din med alle de fine fargene vi har 

rundt oss i naturen, det gir oss den kraften vi trenger til et godt og aktivt Zontaår. 

Sommerhilsen Siri � 


