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É com prazer que apresento esta carta para expressar meu desejo de servir no Conselho de Curadores das
FJI. Submeto aos delegados as seguintes informações sobre meu histórico nas Filhas de Jó e meu histórico
de trabalho.
Tive a sorte de me aposentar em 1º de janeiro de 2022, depois de trabalhar para o Departamento do
Exército por 40 dos 44 anos como Funcionária Federal ou Contratada da Defesa. A maior parte dos meus
anos foram dispendidos em treinamento militar usando simulações automatizadas.
Como Grande Guardiã do Kansas, concentrei-me em nossa associação e no crescimento das Filhas de Jó
do Kansas. Além de servir no Grande Conselho Guardião Executivo, servi em vários comitês, incluindo
Organização de Suprema Sessão, Promoções e Formas e Meios. Meu papel adulto favorito em todas as
áreas das Filhas de Jó, é o de Guardiã de Bethel. Ele permite que uma pessoa interaja de perto com as
Filhas e tenha um maior impacto sobre nossos membros. Também dá à pessoa uma maior percepção do
que nossas Filhas querem e precisam.
Tive o privilégio de servir na Linha do Supremo a partir de 2015, servindo como Suprema Guardiã em
2018-2019. Ser Suprema Guardiã te dá uma visão ampla das Filhas de Jó não vistas de outros cargos.
Pensa-se que passando pela Linha do Supremo você vê tudo o que há para ver sobre as Filhas de Jó. Na
verdade, trabalhar com “Bethéis” subordinados ao Supremo, sendo responsável por eles e tomar decisões
por eles, abre seus olhos para como nossos “Bethéis” e Filhas são afetados pelos planos, programas e
decisões que nós, adultos, estamos tomando para essas jovens em todo o mundo das de Jó.
Em 2019, comecei a servir no Supremo Comitê de Jurisprudência (SCJ). Em 2020, as Filhas de Jó
Internacional foi afetada, assim como o resto do mundo, com o COVID. Rapidamente ficou claro que o
Conselho de Curadores, juntamente com a Linha do Supremo, teriam que tomar algumas decisões difíceis
para manter nossos membros e voluntários adultos seguros. O SCJ esteve envolvido em todos os detalhes
relativos à suspensão da lei e todas as políticas decididas em relação à segurança de nossos membros.
Como membro do Conselho de Curadores, meu objetivo é continuar os esforços para garantir a segurança
de nossas Filhas e incentivar nosso crescimento e expansão. Estou animada para trabalhar com os outros
membros do Conselho de Curadores e espero servir às FJI dessa forma, caso tenha essa oportunidade.

