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Rotarykamrater!
Så har då vårt distrikt åter skiftat guvernör och ett helt nytt oskrivet Rotaryår
ligger framför oss alla med inspiration, möjligheter och trevliga möten!
Skiftet ägde rum i ett soldränkt Lerum invid Aspens strand och cirka 70
Rotarianer och andra besökande fanns på plats och representerande hela 16 av
våra klubbar i distriktet!
Jag som nu har fått ert förtroende till guvernörsskapet
heter Christer Liljenberg, medlem i Lerum Aspen
Rotaryklubb sedan drygt nio år. Jag är yrkesverksam i en
koncernfunktion inom försäkringsbolaget If, bor i Lerum
med min fru Angela som också är Rotarian, vi har tre
vuxna barn och två små barnbarn. Jag skall berätta mer
om min historia när vi ses framöver på de klubbesök som
är planerade.

Årets tema
Rotary Internationals President Barry Rassin som också han påbörjade sitt
ämbetsår den 1 juli har satt upp ett tema för Rotaryåret 2018-2019 som lyder
”Be the inspiration”. Det har vi i Sverige översatt till ”En inspirationskälla” men i
min mening kan man ha många lydelser på detta tema exempelvis ”Var en
inspiratör”, ”Inspirera dina klubbkamrater”, ”Inspirera i lokalsamhället” eller
varför inte ”Inspirera tänkbara nya Rotary medlemmar”.
Temat är i mitt tycke kanonbra och vi kan alla ta det till oss och göra något åt det
i syfte att visa att Rotary är ett intressant, trevligt och bra alternativ att vara
medlem i och att stanna kvar som medlem i.
Jag har tagit mig friheten att ha ett eget tema för året också, ”Rotary – en del av
samhället”. Med det menar jag att vi alla är medlemmar av lokalsamhället i de
olika funktionerna vi har där OCH vi är Rotarianer, men vi måste visa på att vi
finns, vad vi kan göra, varför vi gör det och kanske framförallt vad allt det goda vi
gör har för verkan!
Ni kommer att få höra mer om årets tema(n) när vi ses såklart! Men redan nu
kan ni ta dem till er och arbeta med dem såklart! Inspirera och visa att vi finns!

Klubbesök
Jag ser verkligen fram emot att få besöka er i er miljö och höra på ert arbete, er
planering och era utmaningar. Vi har som några av er sett bett att få bekräftelse
på våra inplanerade datum för besöken, det är en logistik skall ni veta att besöka
60 klubbar i hela västra Sverige med olika mötestider och mötesdagar.
När vi fått bekräftelse så läggs datumen ut på Distrikt 2360:s hemsidas
almanacka så att ni alla kan se och planera för att vara på klubben då (för det
hoppas jag ni kan och vill).

Idéer
Jag och guvernörsteamet ser gärna att ni kommer med idéer och tankar som
kan föra oss om möjligt ännu längre fram, hör bara av er!
Kontaktuppgifter hittar ni på Distriktets hemsida, www.rotary.se/2360

Klubbinformation
Göteborg Hisingen RK samt Göteborg Backa RK har under en tid planerat
samgående till en klubb under det nya fina namnet Göteborg Älvstranden RK,
detta är så på plats per den 1 juli och distriktet har följaktligen en ny klubb med
dryga 80 medlemmar. Lycka till!

Orust Rotaryklubb inbjuder till en jazzkväll i
Hälleviksstrands kyrka den 18 juli kl. 19.00, anmäl er
via Orust RK.
Konserten brukar vara populär och anordnas i år för
tjugonde gången.
Välkomna hälsar Orust RK.

Distriktsstyrelse och Distriktsråd
På Distrikt 2360:s hemsida som från den 1 juli har ett litet annorlunda utseende
kan ni se alla de Rotarianer som ingår i styrelse och distriktssamråd. Vi samlas i
möten i Lerum på datum som ni kan se i almanackan. Självfallet får ni höra av er
med idéer och frågor inför ett sådant möte!

Sommarhälsning
Nu vill jag önska er all en riktigt fin och avkopplande sommar och att det fina
vädret får bestå. När så eftersommaren står för dörren och våra klubbar ökar
upp aktiviteten påbörjas mina besök hos er, jag kommer ibland att ta med mig
andra kamrater från distriktsrådet så att ni också får träffa dem och de träffa er!

Varma Rotaryhälsningar

Christer Liljenberg
Distriktsguvernör 2018 -2019 i distrikt 2360

