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Ventspils, Lettland – Summer Get Together 

 

 

 

En helg i början av augusti samlades 150 lettiska, några svenska och en grupp amerikanska 
Rotarianer i Ventspils för att låta sig inspireras till aktivitet och gemenskap i det nya Rotaryåret.  

Ventspils, som är vackert beläget vid den lettiska Östersjökust, har en mycket aktiv och fin 
Rotaryklubb. Den hade tillsammans med Rotarianer från närliggande klubbar, genomfört ett 
mycket fint program som skapade värme, gemenskap och kamratskap över alla gränser. Ett 
stort tack till alla dessa Rotarianer för ett alldeles utmärkt planerat och väl genomfört program. 
Jag var mycket glad över att få vara där och träffa så många nya vänner.  

 

 

KLUBBESÖK i AUGUSTI 2018 

Under augusti månad hade jag planerat att besöka 14 klubbar i den svenska delen av distriktet och jag 
har hunnit med 13 av dem. En av dessa klubbar, Kalmar Slott RK, har som ett av sina projekt att varje 
år besöka alla årskurs fyra klasser i kommunen och dela ut böcker. Detta för att skapa intresse för 
läsning. Sedan får alla ca 800 eleverna, träffa författarna i stadens stora kongress hall. Ett mycket lyckat 
projekt som har existerat i några år. En insats både för utbildning och läskunnighet, som skulle kunna 



genomföras på flera orter i distriktet. Kanske med sikte på våra nya medborgare, som en del av deras 
integration i samhället? 

Det har varit en stor upplevelse att få träffa så många entusiastiska Rotarianer i de klubbar som jag har 
besökt under denna månad. Det är en inspiration att lyssna till allas berättelser, om det arbete som de 
utför i klubbarna och i klubbarnas regi. Men vi är endast i början av vårt gemensamma Rotary år och 
det finns mycket mer och många fler utmaningar som vi kan ta vara på och engagera oss i. Speciellt 
inspirerande har det varit att i Vimmerby Astrid Lindgren RK träffa 95-årige Gillis Brorsson som har 
varit med i sin klubb i 63 år och enligt sagesmän på plats i klubben inte har missat många klubbmöten. 

I Kalmar Norra RK fick jag den trevliga uppgiften att uppmärksamma och 
gratulera RTN Hans Kristian Molander, som hade varit med i Rotary i 50 år 
och som också har sin son i en annan Rotaryklubb i staden. Detta blev firat i 
klubben med ett fyrfaldigt leve.  

Under september månads början kommer några av klubbarna i 
Östergötland att få besök. Besöken fortsätter sedan under den senare 
delen av månaden. Detta efter en vecka med besök i våra klubbar i 
Lettland. Den 9 september 2018 kommer vår RI President Barry Rassin 
med hustru att besöka Riga och vi ser fram emot att visa dem något av 
det arbete och de projekt som utförs av våra lettiske Rotarianer. Arbetet 
med projekt har en stor plats i alla våra klubbar och speciellt våra 
lettiska klubbar är engagerade i många internationella projekt, har jag 

förstått och jag ser fram emot att besöka dem för att lära mera om deras initiativ och resultat med 
projekten.  



Denna månad är i Rotary vigd till arbete med GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH LÄSKUNNIGHET, 
vilket vi i våra länder tar för givit. För många i vår värld är detta ingen självklarhet. Rotary vill därför att 
vi uppmärksamma detta stora behov och att vi planerar att på något sätt aktivt stödja de initiativ som 
vill främja läskunnigheten och utbildning i vår värld.  

Medlemsutveckling 

I Lettland har vi fått en ny Rotaryklubb i kuststaden Jurmala och en ny Rotaractklubb i Riga. Det är 
glädjande att se hur de unga i Lettland engagerar sig i Rotarys arbete, genom dessa numera fem 
Rotaractklubbarna. Jag önskar att vi i den svenska delen av distriktet kunde uppmärksamma Rotaract 
mera och verka för att etablera nya klubbar samt blåsa nytt liv i de klubbar som den senaste tiden har 
somnat in. Goda förslag och initiativ är mycket välkomna 

För varje år som går, stiger genomsnittsåldern i många av våra klubbar och detta kan leda till bekymmer 
för engagemang och fortlevnad av klubbarna. Vi har under den senaste tiden sett en sammanslagning 
av klubbar samt nedläggning av en klubb med ett stort antal medlemmar. På denna väg tappar vi och 
har under de senaste månader tappat många medlemmar. Det är en utveckling som vi måste försöka 
vända och få medlemsantalet att stiga igen. Flera klubbar har vänt trenden och arbetar med frågan 
och de har lyckats. Men vi måste alla vara med och lyfta medlemsfrågan, så att Rotary fortsatt kan vara 
vital och aktiv på alla fronter.  
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DISTRIKTSKONFERENSEN I VADSTENA 19-20 OKTOBER 2018 

Kom till vår Distriktkonferens i Vadstena och låt Er inspireras till det fortsatta arbetet i Era 
klubbar. Det blir ett fint och spännande program med inspiration från Rotaryvärlden, globalt 
såväl som lokalt. Påminnelse om tid för anmälan samt instruktion härom, har nyligen sänts ut 
till samtliga medlemmar genom distriktets AGer och klubbarnas presidenter.  

 

BE THE INSPIRATION TAKE ACTION   

Rotaryhälsningar från Er DG 

Hans Christian Øster 

 

  




