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”Blåvår”, akvarell av Gebbe Björkman 

Efter en lång, varm och torr sommar så är nu hösten här, med alla sina vackra färger och med 
stora mängder av härlig frukt, som kan skördas. Kanske längtar även vissa av oss redan efter 
våren. Det finns hjälp för detta. Vi i Rotary, har i vårt distrikt också kunnat skörda frukterna 
av mångas ihärdiga arbete. Inte minst vår tidigare DGs arbete, när vi chartrade en ny Rotary 
klubb och en ny Rotaract klubb i Lettland. Mer om detta nedan.  

September månad är nu över och vi befinner oss i början av oktober, som rymmer många 
intressanta Rotary dagar, inte minst i vårt distrikt. Men innan vi blickar framåt, så låt oss ta en 
kort tillbakablick på månaden som gick.  

Det har varit fullt upp med besök i de svenska och i de lettiska klubbarna. Besök som har varit 
till stor inspiration, åtminstone för mig och förhoppningsvis också för andra. Det har varit 22 
klubbar som har fått besök och i samband med dessa besök, så har det varit samtal med 
presidenten och de från klubbens styrelse, som har haft möjlighet att närvara. Under dessa 
besök och samtal har även den lokala AGn varit med, vilket är ett stort stöd för alla 
närvarande. Det är en stor källa till inspiration att få lyssna till och samtala med kamrater och 
genom detta få insikt i hur man arbetar med och hur man främjar Rotarys insatser, lokalt och 
globalt. 

RI President Barry Rassins besök i vårt distrikt under början av september månad, var en stor 
begivenhet för alla oss som fick vara med. Speciellt för mig, som fick förmånen att vara en 
sorts värd för honom och hans hustru Esther under de 2 ½ dagar som de besökte Lettland. 
Barry Rassins far utvandrade med sina föräldrar från Riga till Skottland i början av 1900-talet. 
Det var första gången som han besökte sin fars barndomsstad och vandrade på de gator, som 
hans far vandrade på som barn.  

 



 

Men utöver det personliga var RI President Barry Rassin även med och 
chartrade Jurmala RK, en klubb som huvudsakligen har medlemmar bland 
den etnisk ryska befolkningen i Lettland. Jurmala är en vacker stad vid 
kusten, väster om Riga och är för många förknippat med kulturaktiviteter 
såsom konserter och dans. Under sommarmånaderna besöker många 
staden och de milsvida breda sandstränderna i och omkring Jurmala. 

 

 

Under en lunch i Riga Hansa RK, dit alla rotarianer som 
ville var inbjudna att delta, chartrade RI President Barry 
Rassin även en Rotaract klubb, med medlemmar från 
samma del av den lettiska befolkningen. Det var en stor 
upplevelse. Vid samma lunchmöte var Lettlands President 
Raimonds Vejonis närvarande. Han tackade för samt 
talade även varmt om Rotarys arbete i hans land. Det blev 
också tillfälle att tacka Presidenten för hans alltid positiva 

uppmärksamhet av Rotarys arbete.  

Det blev också tid för ett besök vid sjukhuset i Jekapils, där Riga RK i samarbete med den 
lokala Rotaryklubben samt flera klubbar i vårt distrikt och även i andra distrikt i Sverige, 
Tyskland, Nederländerna samt i USA, har genomfört ett fantastiskt Global Grant! Hela 
förlossningsavdelningen med tillhörande avdelningar, har fått det senaste och den bästa 
utrustningen för att de för tidigt födda, i den östra delen av landet, skall kunna få den bästa 
tänkbara vård, för att överleva. Tidigare har Rotarianer i Norge donerat en ny modern 
ambulans till sjukhuset, med speciell utrustning för att kunna hämta för tidigt nyfödda från 
hela östra Lettland. Det är all ros värd till våra rotarianer, för detta initiativ och 
genomförande. Ett verkligt krävande och vällyckat projekt! Fortsätt att be the inspiration and 
take action. 

I våra 3 höstseminarier har många engagerade rotarianer träffats och fått lära 
mera om medlemsfrågor och PR, Rotary Foundation och Rotarys 
ungdomsutbyte. I Kalmar och Linköping var det under DT Yael Tågeruds 
och DGN Louise Giljams ledning som Ann Thuresson, Bernt Dahlgren, 
Agneta Dryselius, Indra Klavina och Rumar Carlsson, alla distriktsledare i 
olika verksamhetsgrenar, höll i seminarierna. I Riga var det samma 
seminarier men med annan ledning och personbesättning. Det var Distriktskoordinator Ilze 
Neparte-Saliniece som ledde seminariet med hjälp av Iveta Lace, Indra Klavina, Anita Ierike 
och Anita Puzule. Stort tack för den inspirerande och medryckande undervisning, som ni alla 
förmedlade till era Rotarykamrater                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                               

 

 



Förutom den nya Rotaractklubb - Riga Astor Rotaractklubb – så har även ett möte med 
Rotaractarna i Lettland ägt rum, söndagen den 30 september 2018. Alla tre Rotaractklubbarna 
i Riga var representerade och vi hade en trevlig samvaro. Mitt intryck av mötet är att vi i 
Rotary bör göra mer för att få Rotaract att fungera bättre. Speciellt i den svenska delen av 
distriktet bör vi anstränga oss för att få flera Rotaractklubbar chartrade och försöka ”blåsa nytt 
liv” i de klubbar som nyligen har ”somnat in”.  

Oktober månad är vikt till Polio utrotningskampanjen och den 24 oktober 2018 är det en 
speciell ”WORLD POLIO DAY”. Tyvärr har vi i distriktet inte tillgång till något speciellt 
material för detta, men ladda ner från rotary.org det som ni tycker att ni behöver.  

Det är också i denna månad som vi har vår stora årliga Rotaryfest, som i år äger rum på 
Vadstena Slott den 19-20 oktober 2018. På fredagen börjar vi med årsmöte och på lördagen 
fortsätter konferensen med ett spännande och inspirerande innehåll. Vid morgongudstjänsten i 
Klosterkyrkan kl. 08.45 är det parentation och ljuständning för under 2017-2018 avlidna 
medlemmarna.  Kom ihåg att meddela Er AG, för vidarebefordring snarast till DS Gunilla 
Öhlin, vem eller vilka i din klubb som avled under det gångna året.  

Den vackra akvarellen ”Blåvår” har välvilligt donerats av konstnären Gebbe Björkman från 
Ödeshög RK och kommer att bli utlottad på Distriktskonferensen till fördel för Läkarbanken – 
Rotary Doctors. I ett annat lotteri kommer tio närproducerade, huvudsakligen kravmärkta, 
matkassar att lottas ut. Allt går oavkortat till att stödja vår Läkarbanks och Rotary Doctors 
viktiga arbete. Det kommer även att vara möjligt att ”swisha”. 

På återseende i klubbarna och i Vadstena vid Distriktskonferensen! 

 

BE THE INSPIRATION, TAKE ACTION   

Rotary hälsningar från Er DG 

Hans Christian Øster 

 

  

 


