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ROTARY kring Jul
Julen är traditionellt en tid för samvaro med familjen, kanske med gamla vänner och mat. Massor av
mat. Och en tid för julklappar också såklart. Vi är nog många som känner igen sig i tankar som
“- det här året skall bli annorlunda. Det här året skall jag INTE köpa så många julklappar”.
Men jag är nog inte ensam om att oftast konstatera ett status quo. Det vill säga att man gjort exakt
som vanligt. Och det är väl egentligen inte så konstigt tänker jag, när jag sitter i den trygga soffan
och vet att det för mig och mina barn kommer att bli en helt ok jul, också det här året.
Vad har då det här med Rotary att göra? Bra fråga tänker jag. Jag skall försöka utveckla mina
tankar.
Runt om i vårt fina land finns det åtskilliga Rotary-klubbar som liksom vår jobbar året runt med
välgörenhetsprojekt för olika ändamål. Men ser vi utanför vårt lands gränser så kan man snabbt
konstatera att väldigt många rotaryklubbar, speciellt i den del av världen som vi kallar för den
anglosaxiska, har julen som ett tillfälle för att både samla in medel till sina fonder och för att göra
gott i sitt lokalsamhälle.
När jag började göra lite research kring Rotary och julen så fann jag att det inte finns något historiskt
material som talar om hur en “jul med Rotary” såg ut förr. Men genom att sondera världens klubbars
hem och facebooksidor så kom man ganska så snabbt fram till att den kan se ut precis så som vi
själva bestämmer att den skall se ut. Vilket skapar stora möjligheter till att göra gott så här i årets
slutskede.
Här följer några exempel på vad olika klubbar runt om i världen hittar på veckorna före jul. Kanske
finns det något här som Lerum Aspen RK skulle kunna anamma.






Granförsäljning.
Många klubbar i USA har granförsäljning. Där överskottet av försäljningen går till olika
projekt.
Klassisk julklappsinlämning.
Detta är ju en aktivitet som är populär också här hemma och där man sedan lämnar paket till
de som annars inte får några julklappar. I vårt fall skulle det kunna vara ensamkommande.
Julparad.
Det lokala samhället går samman och gör en enkel kortege utan att lägga ner riktigt så
mycket tid på kreativa lösningar. Föreningar, lokala näringslivet och andra offentliga inslag är
något man ser i de här aktiviteterna.
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Det som slår mig när jag bläddrar bland alla Rotaryklubbars hemsidor och Facebook- uppdateringar
är den fantastiska kraften vårt nätverk besitter.Kraft, vilja att hjälpa och hjärta att ge. Vi är en del av
något verkligt stort, man glömmer lätt det.
Nu önskar vi i PR/INFO kommittén er alla en riktigt härlig och God jul och ett Gott nytt år!
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Denna gång skrivet av Mikael Solkulle
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