
 

 

Guvernörens månadsbrev nr 4 

Rotaryåret 2018-2019 
 

Rotarykamrater ! 
Klubb besöken rullar på, i skrivande stund 26 klubbar besökta. Alla klubbar helt 

olika varandra med det gemensamma att de består av trevliga, varma och 

engagerade människor samlade under samma Rotary logga! (Var hittar Rotary 

alla dessa trevliga människor  ) Mycket trevligt och lärorikt, tack alla som jag fått 

möta hitintills och jag ser fram emot möte med er andra. 

 

Nu är hösten verkligen på antågande, lite skönt är det eller hur! Tända ljus, varma 

goa grytor och skogspromenader eller hummerfiske rent av! 

 

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

dessa i klubbverksamheten. 

   

Oktober månads Rotary tema är ”Economic and Community develop month”, 

alltså en ekonomisk utveckling såväl som samhällelig. Det kan vi tolka på flera 

sätt, menar jag, ett är att med lokala projekt göra avtryck och synas i 

lokalsamhället med också att samla in medel genom lokala aktiviteter. 

 

 



  

 

Distriktskonferensen den 21 oktober 
 
Ni har alla sett inbjudan och ni kan läsa mer på D2360 hemsida samt FB sida. 

Anmäl er till denna som vi hoppas festliga och informativa dag med andra goa 

Rotarianer.  

 

Självfallet är det ok att ta med anhöriga (ännu icke Rotarianer ) och andra som 

ni har som tilltänkta medlemmar ute i klubbarna. Jag tror att det kan ge dem alla 

en anledning till att komma med i Rotary familjen! 

 
Jag hoppas verkligen också att ni kommer på vår fest på kvällen, då skall vi ha kul 

tillsammans och nätverka över en 

god bit mat/dryck och trevlig musik! 

 

Vi skall försöka ordna till så att man kan byta om på 

Garveriet om man så önskar istället för att åka hem 

mellan jippona. Klädsel på kvällen är kavaj för 

killarna (dvs kostym på dress språk) och 

kjol/klänning/byxa för tjejerna! 

 

Välkomna så småningom! 

 

Årsmöte D 2360 
Den 21 oktober, alltså dagen efter vår ”stora och festliga dag” har vi distriktets 

årsmöte på garveriet i Floda (som vi har konferensen och festen på också), passa 

på att anmäla er till det också. Fri lunch! 

 

 

Bokmässan 2018 

Aktivitet Rullar nu på denna helg, tack vara engagerade Rotarianer med Marianne 

Dester Hultgren i spetsen, bra jobbat!!! 

 

Händer i klubbarna 

STIFTELSEN MÖLNDAL ROTARYKLUBBS KULTURFOND delar årligen ut ett 

stipendium. För närvarande är stipendiet på 20 000 kr.  

2018 års stipendium tilldelas Mattheus Bäckström, Mölndal. Mattheus är 17 år och 

dansar klassisk balett. Han har studerat och tränat på Svenska Balettskolan i 

Göteborg, medverkat i uppsättningar vid bl a Kungliga baletten i Stockholm och 



redan vunnit priser inom sitt gebit. Som en av få, bland många sökande, antogs 

han förra året till Royal Ballet School i London, en välrenommerad europeisk 

balettskola. Där tränar och fortbildar han sig. Mattheus spås en lysande framtid. 

 

I Göteborg Poseidon RK strålar arbetet mot narkotika ut, de försöker få med flera 

klubbar i detta angelägna arbete och här ser jag en mycket viktig och god idé till 

lokala projekt. Narkotika har slagit sina klor i både stad och landsbygd och orsakar 

så mycket lidande för brukare såväl som anhöriga och andra runtomkring. Hör av 

er om ni vill samverka! 

 

Ljungskiles RK har i många år arrangerat internationellt ungdomsläger över ett 

veckoslut. Lägret i år blev en annorlunda upplevelse mitt ute skogen, utan varken 

vägar, elektricitet eller internet. Torpet heter Nya försöket och ligger vackert vid St 

Holmen på Bredfjället. 

Ungdomarna uppskattade besöket och sade att de aldrig kommer att glömma 

denna upplevelse. 

Det är en fröjd att se ungdomarna från olika länder ha kul tillsammans. Detta är 

en del av Rotarys fredsprojekt säger Mårten Palm från Ljungskile Rotaryklubb. 

 

 

 

 



Sprid ut att du är medlem i Rotary 

Från presidenten i Alingsås RK fick jag dessa briljanta idéer till att upplysa om att 

du är Rotarian! (Jo, ni fick lov att ta idén till er och era klubbar sade Anette )  

 

 

Ny i Rotary 

Nu kommer inom kort en inbjudan in till alla presidenter i våra klubbar inom 

D2360, inbjudan avser ”Ny i Rotary”! Detta är ett centralt informations-program 

under kväll över en bit mat där vi kommer att tala Rotariana och lite klubbliv. Allt 

med syfte att ge våra nya medlemmar lite mer plattform att stå på så att de får en 

större trygghet i sin Rotary framväxt men också ett nytt nätverk i de nya 

medlemmarna från andra klubbar inom D2360 (alltså vårt distrikt). 

Det är en pilot och syftet är att bryta den trend vi ser (inte bara hos oss såklart) att 

nya medlemmar stannar ett tag men lämnar sedan Rotaryfamiljen, så himla synd! 

Idén är tagen från Danmark där man gjort dessa träffar under ett par års tid med 

framgång, man ser ett brott i trenden att de nya lämnar.  

Vi hoppas på samma trendbrott såklart! Vi hoppas också att ”de nya” får möjlighet 

att anmäla sig till vår pilot ”Ny i Rotary” som om det går bra kommer att bli en fast 

aktivitet. 

 

 

 



Medlemsutveckling 
 

Jag repeterar de tre punkter som kan vara viktiga för att få våra medlemmar att 

stanna kvar i våra klubbar nämligen; 

 Ta hand om de nya medlemmarna 

 Ha ”alltid” gäster 

 Sträva efter riktigt bra föreläsare (slå er ihop med andra klubbar om 

möjligt för att få bra föredrag) 

   
 

 
 

 

 

 

 

Varma Rotaryhälsningar 

Christer Liljenberg 
Distriktsguvernör 2018-2019 i distrikt 2360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


