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Rotarykamrater! 

Vad skall man säga … det känns lite ”slitet” att säga att vi har en fantastisk 

sommar. Men visst njuter vi och visst har vi njutit ända sedan första veckan i 

maj i stort. Helt otroligt! Den där känslan av att inte behöva känna en oro över 

om vädret skall vara dåligt i morgon eller övermorgon är helt borta i vart fall 

om man gillar värme och sol. 

 

Jo, jag vet att det finns en baksida också och den har i sommar varit markant. 

Som flera av er vet arbetar jag bland annat med kontinuitets och krisfrågor och 

sådana har ju varit på ”löpet” under hela sommaren med alla hotande bränder 

etc. 

 

 

 

 



 

 

Rotarytema augusti månad 

Rotaryåret är indelat i teman för varje månad, om man vill kan man verka efter 

dessa i klubbverksamheten. 

 

Augusti månads tema är ”Membership and new club development”, alltså 

fokus på att utveckla inte bara medlemskap utan också klubbar och att kanske 

se till vilken möjlighet det finns att skapa nya klubbar. Det passar väl bra såhär 

i början av vårt arbetsår. Jag kommer att tala en hel del kring detta när vi ses 

under hösten under klubbesöken (som jag ser mycket fram emot) 

 

Ett led i detta är att vi i distriktsteamet (ert support team  ) med början på 

tisdag den 7 augusti skall arbeta fram en struktur för informationsträffar för 

nya Rotarianer inom vårt distrikt i syfte att få våra nya kamrater att känna en 

trygghet med vad Rotary är och står för. Kom gärna med inspel kring detta! 

 

 

Klubbverksamhet i D2360 

Sommaren är ju i vår del av världen inte den mest aktiva bland våra klubbar. 

Den nytillträdde presidenten grubblar tillsammans med sina styrelsekamrater 

om hur hennes/hans år skall inspirera kamraterna och vi andra ser vilka 

kommittéer vi är med i och vad vi kan göra där och väntar in de första mötena. 

 

Det finns undantag dock!  

 

Orust RK hade en fantastisk jazzkväll i Hälleviksstrands kyrka den 18 juli som 

jag påannonserade i mitt första månadsbrev. Ett mycket bra sätt att nå ut och 

att också få in medel för godhet framöver. Jag vet att det finns liknande 

exempel därute och det är aldrig fel att kopiera tycker jag.  

Rotary syns och hörs! 

 

Ulricehamns RK informerade mig om att de haft en medlem, Karl-Erik Anell, 

som har Nordens längsta medlemskap. Karl-Erik avled i juni i år med ett då 70 

årigt medlemskap i klubben och Rotary. Helt fantastiskt!! 

 



I Göteborg har under 2017-2018 flera klubbars presidenter samverkat i flera 

frågor, mycket positivt. En sådan ”frukt” är projektet Handshake som 

Marieholms RK bedriver efter att ha sneglat på ett projekt Göteborgs RK 

arbetar med. Här låter man nyanlända akademiker komma till klubben för att 

lyssna på föredrag och för att få en mentor. Syftet är att de skall komma in i 

yrkeslivet och lära sig språket men också att få ett nätverk. Glädjande är också 

att ett par av adepterna vill vara medlemmar i klubben. 

 

I Markbladet (lokaltidningen i Marks kommun med dryga 35 000 invånare) 

vecka 29 hade Mark Kinnaborgs RK ett dubbeluppslag om deras lokala 

integrationsprojekt där man nu lär nyanlända att såväl simma som att cykla. 

Språket, nätverket och kamratskapet får man på köpet! Rotary syns stort och 

positivt. 

 

I Lerums tidning hade man den 11 juli två korta notiser dels om att Lerums RK 

nu bytt president och att vi också hade haft guvernörsskifte.  

 

Rotary en del av samhället, eller hur! 

 

Detta är bara en liten skärva av allt det goda vi gör tillsammans i klubbarna 

runt om i D2360, utanför vårt distrikt och i Rotary världen i övrigt. Känn att ni 

alla är delar och medlemmar av detta världsomfattande nätverk av godhet! 

 

Jag vill gärna ha tips från er på vad som är på gång i klubbarna och som ni 

tycker jag kan dela med mig om i DG Månadsbrev för att inspirera de andra 

kamraterna till nya projekt etc.  

 

Klubbesök 

Planeringen är i full gång och under den nu påbörjade månaden kommer flera 

klubbar att besökas. Se mer info kring datum på D2360 hemsida där det för 

övrigt finns massor av matnyttig information och om ni har Facebook vet ni väl 

att D2360 har en sida där. 

 

Gå gärna in och besök våra klubbars respektive hemsidor (ni ser uppställningen 

på D2360:s hemsida) där finns mycket intressant och också sådant som kan ge 

idéer till just din klubb. 

 



 

 

Njut nu av augusti månad som ju är en behaglig del av vårt år så ses vi 

framöver! 

 
 

 

 

Varma Rotaryhälsningar 

 

Christer Liljenberg 
Distriktsguvernör 2018 -2019 i distrikt 2360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


