Guvernörens månadsbrev nr 7
Rotaryåret 2018-2019
Rotarykamrater!
Beroende på när ni läser mitt månadsbrev vill jag passa på att önska ett gott slut
men framförallt ett Gott Nytt År 2019!
Under alla mina år som ledare i olika sammanhang har jag propagerat för att det
är viktigt vid ett årsslut att inte bara fokusera på allt det som nu skall göras i olika
aktivitetsplaner och kvartalsberättelser med mera utan också bakåt, vad har vi de
facto gjort och åstadkommit under det år som nu gått!
Det är också mitt budskap till er alla, både i er roll ”hemma” men också i de olika
funktioner ni har i Rotary. Nu är ju Rotaryåret indelat lite annorlunda och för
Rotaryåret 2018-2019 är vi nu i halvlek!
Tittar jag bakåt i min roll som DG så kan jag konstatera att vi (ute i klubbarna och i
de olika funktionerna i distriktet) gjort en del men mer måste till!
Min summering blir i det ”sista” DG brevet i sommar.
Mitt fokus är som ni vet ”Medlemsutveckling” och där krävs stora krafttag från
ALLA och under en LÅNG tid framöver. Men om vi tar en bit då och då så skall vi
klara även denna utmaning! Rotary är något som kommer att vara i framtiden
och som kommer att behövas kanske än mer framöver!

Rotarytema januari månad
Rotaryåret är indelat i teman för varje månad, om man vill kan man verka efter
dessa i klubbverksamheten.
Januari är ”Vocational service Month”.
Månaden för yrkestjänst om man så vill. Det tolkar jag på två sätt, dels kan vi
utveckla och arbeta med vårt yrkesnätverk inom klubben men kanske också
fokusera något på föredrag med yrkesinriktning, ta upp frågan om hur vi når och
får med oss yrkesverksamma nya medlemmar etc.
Men framförallt viktigt att lyfta fram Rotary som det yrkesnätverk det var tänkt att
vara från början.
Vad kan vi, Rotary, göra för att aktivera och attrahera yrkesverksamma kamrater
och ännu inte kamrater som kanske har en agenda som svämmar över? Och hur
kan vi aktivera och attrahera aktiva seniorer som likaledes har en ansträngd
agenda!?
Yrkestjänst är för övrigt en av Rotarys fem tjänstegrenar. De övriga är;





Klubbtjänst
Internationell tjänst
Samhällstjänst
Nya generationer

End Polio Now
Efter min julhälsning där jag bland annat gav ett sent
julklappstips om att sätta in en peng till End Polio Now
fick jag frågan om hur status är per idag i vårt
engagemang mot Polio.
Ni som varit Rotarianer under en längre tid har följt
kampen mot denna världsomspännande sjukdom.
Ni som hört mig vid mina klubbesök har också hört mig
prata något om kampen. Ett tag trodde man att ”min”
Guvernörsgeneration Rotaryåret 2018-2019 skulle vara
det första som kunde säga att Polio inte spreds längre.
Så blev det inte av olika skäl!
Men från mitten av 1980 talet när Rotary engagerade sig i frågan och då fler än
350000 årligen rapporterade Polio fall till 2017 med färre än 25 (tjugofem) fall
rapporterade i huvudsak i två länder, Afghanistan och Pakistan, är det en lång och
fantastiskt framgångsrik berättelse som träder fram.

Afghanistan och Pakistan har multiproblematik som ni vet och att nå ut i byar med
vaccin är inte bara hjältemodigt det är också rent livsfarligt och vi har haft
hjälparbetare som dödats. Faktiskt under 2018 och i just Pakistan!
I mellandagarna nämnde man på nyheterna att flera tunga organisationer sänker
sin delaktighet i kampen mot Polio. Men inte Rotary! Vi är där och kommer att
vara där tills Polio kan sägas vara utrotat från världskartan!
Men, ju närmare nollan man kommer desto svårare blir utmaningen. Det är svårt
att nå ut till de som är längst bort och i de svåraste områdena där misstro, terror,
okunskap och annat råder. Förhållanden som gör det hela än svårare och skulle
jag tro, än kostsammare.
Men det finns såklart en del orosmoln på himlen i form av kriget i Syrien men
också i Nigeria. Här gäller det att ha ett extra vakande öga!
Så därför kommer inte Rotary att avsluta sitt engagemang mot Polio, vi har ju
dessutom ett fantastiskt samarbete med makarna Gates Foundation där de
dubblar våra insatta medel.
Vad jag kan tycka är lite tråkigt, men där kan vi alla hjälpa till, är att Rotary inte
lyfts fram mer i detta arbete. Så nu när ni kanske kommer att träffa många
människor på någon nyårsfest eller
annat, berätta om vad Rotary gör
mot Polio! Detta är något konkret,
behjärtansvärt och något att vara
mycket stolt över!
Vi är nära men inte riktigt framme,
håll ut och ”håll grytan kokande”!
Alla medel behövs fortsatt!

Läser du romaner?
På morgonen satt jag och ”läste ikapp” ur Dagens Industri DI och fastnade för en
liten artikel intill ledaren med rubriken ”Gör Sverige en tjänst - läs en roman”.
Här menade artikelförfattaren att svenskar som i sitt affärsvärv är ute i världen
anses vara tråkiga (i vart fall i Paris …) En fransk näringslivsledare citerades med
”Ingen har läst romaner, ingen har sett konst och ingen har någon religion”.
Tänkvärt kanske …
Jag vill dock ha en annan ”twist” på det hela. I Rotary och i vårt klubbliv får vi så
mycket kunskap genom alla olika föredrag men vi får också ”träning” i och
möjlighet att ofta, ofta socialisera oss och ”lära oss” att träffa andra människor.
Dessutom med en stor bredd av bakgrunder.

Jag menar INTE att man inte skall läsa, inte se på konst och religion i vilken form
man finner det vara lämpligt är viktigt ur ett perspektiv med riktlinjer för hur man
bör leva.
Men vårt Rotary ger oss utveckling som människor, utveckling i att möta och
umgås med andra människor.
Slutcitatet i artikeln är Barack Obamas ”Det viktigaste har jag lärt mig genom
romaner”.
Jag har läst och läser massor … Men sjutton vet om inte Rotary, alla möten, alla
föredrag och alla olika kamrater här har lärt mig minst lika mycket och det under
ganska få å …
Håller ni med?

Händer i D2360
DGE Jerry Brattåsen kommer den 6 januari att styra kosan till USA för att få lära
sig allt om Guvernörsskapet. Lycka till Jerry!!
PETS, som ju Jerry ansvarar för, kommer att äga rum den 2 mars 2019 i Alingsås.
För övrigt måste jag säga att det rått en febril aktivitet under november och
december månad ute i klubbarna. Flera är de som arrangerat julkonserter i sina
respektive orter exempelvis;
Landvetter Råda RK den 10 november där avkastningen gick till Shelterbox!
Bra jobbat!!!
Mark Kinnaborg RK med julkonsert den 4 december i Kinna.
Vänersborgsklubbarna som arrangerade en FN konsert i kyrkan med ca 400
besökande.
Vårgårda Herrljunga RK har haft en välgörenhetskonsert igen! Dom har använt
sig av detta skyltfönster i några år!
Varbergsklubbarna provade konsertarrangemang för första gången!
Flera aktiviteter har skett och i korthet kan sägas att det råder stor aktivitet och
att det i flera fall är i samverkan mellan ett par klubbar, det är bra och gör att
arbetet blir lite lättare! Konserter i olika former är en bra aktivitet, vi syns, vi
samlar in en hel del pengar till goda projekt och vi får till ett kitt i
klubben/klubbarna.
Bra jobbat alla!!!

Följ med på kinesisk kulturresa till Århus i Danmark
Lei Wang, Kronhuset Rotaryklubb, har tillsammans med Carina Ridenius från
Göteborgs Rotaryklubb, ordnat en kinesisk kulturresa till Århus i Danmark, för att
se den fantastiska föreställningen Shen Yun. Det är en exceptionell föreställning
med dans, sång och specialkomponerad musik.
Medföljande orkestern skapar musik med både västerländska och orientaliska
instrument.
Vi vill skapa en möjlighet för fler Rotary
medlemmar att tillsammans
uppleva denna unika föreställning.
Shen Yun har blivit ett bejublat
världsfenomen, vart de än beger sig i
världen möts de av fullsatta hus.
Så anmäla sig så fort som möjligt,
Senast 8/1,
Vi avreser fredag 8/2 kl 9.10 med Stena till Frederikshavn, ankomst kl 12.30.
Busstransfer till Århus Konserthall.
Föreställningen börjar kl 15.00, Vi bjuder in Rotary i Århus och samlas kring en
gemensam middag efter föreställningen med temat kinesisk kultur.
Hemresa lördag 9/2 kl 11.30 från hotellet, direkttransfer till Stenabåten, avgång kl
14.00, hemkomst Göteborg kl 17.30.
Pris ca 2500 - 2900:-/person, beroende på hur många som anmäler sig och med
reservation för växelkursändring.
Till förmånligt pris ingår med start i Göteborgs hamn (t o r) resan med båt,
busstransfer, föreställningens biljett samt övernattning i delat dubbelrum på
närliggande *****Radisson Blu Scandinavia Hotel.
För information om arrangemanget kontakta Lei Wang: 0736-503944
info@leiwang.se
Anmälan är bindande och görs via mejl till Carina Ridenius, senast 8/1,
carina.ridenius@gmail.com (Betalningsuppgifter kommer i svarsmejl)
Information om föreställningen:
https://promo.shenyun.com/discover-shenyun/?da&aarhus
https://promo.shenyun.com/experience-shenyun/?da&aarhus&show
www.shenyun.com

Projekt Rent vatten i Kenya
Projektet startade redan 2005, då de första sammanträdena med personer från
olika Rotaryklubbar i region 2 av distrikt 2360 hölls. Detta resulterade i att de
första källorna blev klara 2007.
Hittills har 57 källor skyddats. De två källor som blev klara nu i december innebar
att över 100 000 personer i Kenya har fått tillgång till rent vatten. Om man jämför
med storleken av på en större svensk kommun förstår man kanske litet bättre.
Arbetet med nya källor fortsätter allteftersom ekonomin tillåter.
Det hela utkristalliserades från uppstarten till ett samarbete mellan
 Lilla Edet Rotaryklubb
 Ljungskile Rotaryklubb
 Trollhättan Starkodder Rotaryklubb
 Uddevalla Rotaryklubb
 Uddevalla Skansen Rotaryklubb
För att få det hela att fungera har redan från början ett samarbete med Rotary
Doctors varit nödvändigt. Det är ett samarbete som fungerat och fungerar alldeles
utmärkt.

Nuvarande koordinatorer på plats i Kenya är
sjuksköterskorna Jacinta Karimi och Daniel Muruka, som
sköter allt från framtagning av nya källor att skydda, kontakt
med entreprenörer, utbildning av byarnas
vattenvårdskommittéer, till uppföljning av färdiga källor. De
arbetar även för Rotary Doctors. De gör ett strålande arbete!

Rotarydistrikt 2360 och Rotarys U-fond har också gett generösa bidrag till
projektet.
Just nu är följande Rotaryklubbar deltagare:
 Ljungskile
 Trollhättan
 Uddevalla Byfjorden
 Uddevalla Skansen
Efter årsskiftet tillkommer: Vänersborg Aurora
Tidigare deltog även Orust Rotaryklubb.
Under åren har Lilla Edet och Uddevalla Rotaryklubbar upphört. Somliga tidigare
medlemmar i dessa klubbar återfinns nu i de nuvarande klubbarna i
projektet. Trollhättan Starkodder RK har slagits samman med Trollhättan RK.

Om vi sammanfattar:
 Varje källa i vårt projekt betjänar 20 – 350 hushåll, samt flera skolor.
 Varje källa betjänar i medeltal 2000 personer.
 Grannbyar och vattenförsäljare hämtar också vatten.
 Vattnet används också till husdjur.

För andra året i rad har medlemmar i Ljungskileklubben och de två
Uddevallaklubbarna medverkat som tomtar på Torp Köpcentrum i Uddevalla tre
veckohelger före jul. Alla barn kan få lämna önskelistor och byta några ord med
tomten. Köpcentret har gett ekonomiskt bidrag till projektet som ersättning för
detta arbete.
Förra året resulterat det i två skyddade källor, där även Torp Köpcentrum står som
sponsor. Även i år räknar man med att kunna finansiera två skyddade källor för
ersättningen.
Projektet redovisas på hemsidan www.rentvattenikenya.se och på Facebook
www.facebook.com/rentvattenikenya/ . Besök gärna dessa sidor för mer
information. På hemsidan finns bl.a. video där man kan följa arbetet med ett
bygge av en skyddad källa. Där finns även ett nyhetsbrev att prenumerera på helt
gratis.
För projektklubbarna
Björn Tellow, Uddevalla-Byfjorden Rotaryklubb

Medlemsutveckling
Lite tips till er därute för att stimulera, engagera och utveckla;
Om jag kort sammanfattar vad de gör så kan det sättas upp i fyra punkter;

 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)
 Ha en strategisk ”plan” om hur ni skall nå, vilka ni
skall nå och hur ni skall behålla!

Varma Rotaryhälsningar

Christer Liljenberg
Distriktsguvernör 2018-2019 i distrikt 2360

