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Rotarykamrater !
Oj vad jag en dag kommer att sakna klubb besöken! Jag har i skrivande stund
haft förmånen att få besöka 52 av våra 61 klubbar inom Distrikt 2360. Tre av
besöken kommer av olika skäl att hamna på andra sidan nyåret.
Mitt allmänna intryck är att det är välskötta, engagerade klubbar med i de allra
flesta fall en klar agenda över hur man vill forma framtiden inom klubben. Det
är glädjande och det är också glädjande att möta alla dessa urtrevliga
Rotarianer! En sådan skatt av fina människor vi har i våra led, det skall vi vara
verkligt stolta över!
Jovisst, vi skall inte ”sticka under stolen” med at det finns klubbar som har en
liten uppförsbacke. Min förhoppning är att vi genom samverkan och nya grepp

samt naturligtvis support inte bara från oss i distriktet utan också klubbar runt
omkring skall kunna få dessa på rätsida igen.
Men såklart krävs det strategi och arbete, men det kommer att ge lön för mödan
det är jag övertygad om. Jag tror att vår modell av föreningsliv är en vinnare
men vi måste VISA UPP OSS och VAD VI KAN och VARFÖR.
Rotary ÄR en del av samhället, eller hur!

Rotarytema december månad
Rotaryåret är indelat i teman för varje månad, om man vill kan man verka efter
dessa i klubbverksamheten.
”Disease prevention and Treatment Month”. Rotary är ju i allra högsta grad
en del av att motverka sjukdomar och att behandla desamma. Jag kan ju igen
nämna ”End Polio Now” som jag alltid pratar om som ni vet och som gör mig
personligen mycket STOLT över att vara Rotarian.
Tänk er, den andra sjukdomen i världshistorien som vi är med och kan utrota!
Men även på andra plan är vi med och motverkar sjukdomar genom exempelvis
sanitära projekt, vattenprojekt, skapa bättre boenden, kvinnors rätt på alla sätt
etc.
Och jag vet att det kanske inte hör hemma under just sjukdomar… men vi har
flera klubbar som är mycket engagerade i narkotikafrågan. Fler kan hänga på!
Hör av er till mig om intresse finns!

Ny i Rotary (pilot)
Onsdagen den 28 november samlades vi i projektgruppen, det vill säga PDG Ulla
Andreasson från Orust RK, DGNN Lena Liljenhed Ekman från Göteborg City RK,
DGE Jerry Brattåsen från Ale RK samt PP Leif Jonsson från Göteborg Marieholm
RK samt undertecknad på hotell Scandic Crown i centrala Göteborg för att starta
upp ”Ny i Rotary” kvällen.
Vi hade slipat på programmet, som är efter en dansk modell ursprungligen,
ändrat och justerat och pratat ihop oss. Vi hade ”puffat” för kvällen och hade till
slut fått de 20 ansökningar som vi ansåg oss behöva för at köra denna pilot där vi
skulle testa oss fram lite.
Tyvärr var et par av de besökande kamraterna sjuka men en intresserad skara
dök upp med inte bara helt nya Rotarianer utan faktiskt en som ännu inte var
Rotarian men ville bli och ett par som ville få inspiration men som varit med
länge i Rotary! En mycket bra mix alltså. Låg medelålder och många kvinnor för
övrigt!

Kvällen var indelad i Rotarian information, grupparbeten över klubbgränserna (vi
valde var man skulle sitta) men också historia kring Rotary och dess uppkomst
och frågan om vilket mervärde det gav att vara just Rotarian!
En god bit mat serverades också där grupperna fick diskutera frågan ”varför blev
jag Rotarian”.
Vi i projektgruppen tyckte att alla var intresserade, frågvisa och motiverade. Ett
mönster var tydligt; alla i stort visste ganska lite om Rotary i stort ! (kanske något
för klubbarna att arbeta lite med).
Vi skall nu göra en utvärdering för at se om detta är något som skall fortsätta
inom distriktet, samt i sådana fall köra på flera ställen inom D2360 för att komma
närmare ”ytterflyglarna”.
Syftet är att lära våra nya medlemmar mer om Rotary, om klubbliv etc samt
NÄTVERKA över klubbgränserna och därmed få dem att se och inse att Rotary är
en familj man gärna vill vara i och vara kvar i.
Även andra distrikt i Sverige har visat intresse för det vi nu gjort här, kul, och
såklart delar vi med oss.

Jag återkommer om ”Ny i Rotary” alltså!

Händer i D2360
På ett klubbmöte häromdagen fick jag en fråga om ett event som man tyckte
”annonserats” lite dåligt på distriktsnivå. Det kan jag hålla med om! Samtidigt vill
jag ´”flagga för” att jag får kännedom om sådant som ni vill skall saluföras för en
större publik.
Hör av er!
Här är dock ett exempel på vad som skett sedan sist!
Denna gång är det Ljungskile RK i samverkan med Uddevalla Skansens RK,
I oktober genomfördes en Kultur och Integrationsmässa på Bohusläns Museum
i Uddevalla. Ca 3000 personer besökte utställningarna, deltog i seminarier och
lyssnade på mycket bra föredrag. Utöver utställningen arrangerade Rotary ett pröva
på Språkcafé seminarie.
Ljungskile Rotaryklubb och Skansens Rotaryklubb i Uddevalla driver sedan 3,5 år ett
språkcafé för nyanlända. Ca 40-50 personer deltarr varje vecka på Rotary språkcafé.
Vi deltar aktivt i olika integrations konstellationer inom Uddevalla kommun.

Rotary -Föreningen Norden
Den 14 november samlades ett hundratal intresserade i Föreningen Norden och
ett samarrangemang tillsammans med Generalkonsulaten för Norge, Danmark,
Island samt Danmark , Norsk-Svenska handelskammaren i Göteborg samt
Business region Göteborg & Reväst och inte minst Rotary i Göteborg.
Det hela hölls på Handelshögsskolan i Göteborg och ett flertal intressanta
seminarier avhölls. Moderator var Lena Liljenhed Ekman från Göteborg City RK
och et flerta andra Rotary kamrater var där för att sprida kunskap kring vad vi
gör i The Rotary Foundation exempelvis!
Helt enkelt ett mycket bra skyltfönster för Rotary!

Tillsamman höjer vi rösten för mänskliga rättigheter.
Fredag 7 december kl. 18 i Vänersborgs Kyrka.
Ett samarbete med mellan Vänersborgs Rotaryklubbar, Brottsofferjouren, FNförbundet m.fl

Rotary och FN
Under RI Convention 1940 som hölls på Kuba skapades ett viktigt bidrag till
fredsmäkling genom fastställande av en resolution som avsåg FRIHET, RÄTTVISA,
SANNING, OKRÄNKBARHETEN AV YTTRANDE-FRIHETEN och RESPEKTEN FÖR DE
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA.
Upphovet till FN var en fredskonferens som brittiska Rotarianer anordnade i
London 1942. Konferensdeltagare var ministrar, diplomater och andra
regeringsrepresentanter från 21 olika länder. Man bildade då en
samarbetsorganisation för global fred, vilken organisation 1946 formellt blev
UNESCO med säte i Paris.
När FN bildades deltog 49 Rotarianer. 23 av dessa rotarianer deltog som officiella
observatörer. Enbart den amerikanska FN- delegationen innehöll 11 rotarianer
som observatörer.
När FN formulerade sin Universal Declaration of Human Rights den 10 december
1948, framlagd av Eleanor Roosevelt, användes en resolution som antagits vid
Rotary Internationals Convention 1940 i Havanna.
Den proklamerade ”freedom, justice, truth, sanctity of the pledged word and
respect for human rights”.
För att förstärka samverkan mellan de båda organisationerna har en särskild
’Speakers bureau’ inrättats. Härigenom möjliggörs för rotarianer att erhålla
aktuell information om viktiga humanitära frågor av dignitet. Det kan gälla
bekämpning av sjukdomar, fredsarbete och konfliktlösning, barnarbete,
människohandel, mänskliga rättigheter m m
Varje år arrangeras en årlig Rotary-FN dag som är öppen för alla Rotarianer. I år
ägde den rum den 10 november i Nairobi, Kenya.

Medlemsutveckling
Jag repeterar viktiga punkter som kan göra just din klubb framgångsrik i att
rekrytera medlemmar framöver.

 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)
Jag vill också lägga till en punkt som jag tror är mycket viktig för några av våra
klubbar, var inte rädda för att utnyttja just den och var heller inte rädd för att
hjälpa till om frågan kommer!
Nämligen,

Samverka med andra klubbar runt om kring er!!

Nästa Månadsbrev kommer strax efter nyår,
men såklart kommer en julhälsning innan dess!
Ha det så gott i ruskvädret och försök att inte
julstressa för mycket!

Varma Rotaryhälsningar

Christer Liljenberg
Distriktsguvernör 2018-2019 i distrikt 2360

