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November månad är här och det brukar betyda att vintern är i annalkande. Just nu sitter jag
och tittar ut över ett dimmigt Riga och det känns lite vemodigt att ta avsked av denna varma
sommar och vackra höst. Men vem vet, kanske får vi några vackra dagar även denna månad.
Varje årstid har ju som bekant sin egen charm.
I den gångna månaden har många klubbar fått besök. Det har varit mycket inspirerande för
mig att få lyssna till det som ni har planerat och genomfört i Era respektive klubbar. Det finns
väldigt många fina projekt, båda lokala och internationella. Kreativitet och engagemang finns,
men kan utan tvivel bli större i många klubbar. Även om man är under uppbyggnaden av sin
klubb och försöker kraftsamla för framtiden, så bör man ta itu med klubbprojekt. Dessa ger så
mycket inspiration och positiv feedback till klubbens medlemmar och ökar engagemanget för
fortsatt deltagande i Rotarys olika verksamheter.
Distriktskonferensen i Vadstena var
välbesökt. Flera än de som hade
anmält sig kom och vi var drygt 180
anmälda. Jag tror många reste hem
inspirerade och med nya positiva
upplevelser samt med förnyad energi
till att lyfta nya och gamla uppgifter inom Rotarys olika verksamhetsgrenar. Tyvärr fungerade
inte tolkningen till lettiska språket som förväntat. Detta trots att det var auktoriserade och
utbildade tolkar som stod för den delen av konferensen. Men det var mycket inspirerande
inlägg från flera talare och mycket intressant information om
vad som pågår i Rotary, i vårt distrikt och i världen omkring oss.
Speciellt inspirerande var det att lyssna till Past RI President
Carl-Wilhelm Stenhammar, som talade om Rotarys nutid och
delade med sig av sina tankar och visioner inför framtiden.
Många fina inspirerande inlägg följde under dagen, såväl från de
svenska som från de utländska, tyska, ryska och danska,
deltagarna. Många har uttryckt att det var en vällyckad tillställning. Det finns ett bildspel från
konferensen på distriktets hemsida under fliken fotogalleri.
Under konferensen lottades en mycket vacker och värdefull akvarell, skänkt av konstnären
Gebbe Björkman, Ödeshög RK, och tio närproducerade matkassar, skänkte av lokala
producenter, ut till fördel för läkarbanken. Resultatet av lotteriet blev 30 000 SEK till att
finansiera en läkares arbete i Kenya. Tack till alla som deltog i lotteriet!
Under söndagsförmiddagen hade vi samlat en del distriktsfunktionärer till en utbildningssatsning för alla AGna. Tyvärr fattades vi en av våra AG, detta på grund av att hon var
upptagen av sitt arbete och inte kunde vara med. Nu har jag under mina besök efter
konferensen träffat en del av AGna, men jag har fortfarande en del att lära och lyssna på
omkring deras upplevelser om detta arrangemang.

Framför oss denna månad har vi Rotarydagen i F.N. den 10 november. Vi minns ju att Rotarymedlemmar på flera nivåer var med att stifta F.N. och hade inflytande på utformningen av
F.N.s Deklaration av de mänskliga rättigheter, vilket uppmärksammas denna dag i F.N.
huvudkvarteret.
Längre fram är det dags för Modul 2 i RLI, som äger rum den 24 november 2018 i Linköping
och dagen efter, den 25 november 2018, i Kalmar. Kom ihåg att man kan börja med vilken
modul som helst, nr 1, nr 2 eller nr 3, i denna värdefulla utbildning. En utbildning som alla
som innehar, eller är påtänkta till att inneha, ett ämbete i Rotary bör ha genomgått.
Senare, i december månad, bjuder vi in alla presidenter och inkommande presidenter, AGna
och andra distriktsledare som vill och kan, till Semifinalerna som i år äger rum den 5
december 2018 i Kalmar, den 7 december 2018 i Riga, den 10 december 2018 i Linköping
och den 11 december 2018 i Vimmerby. Observera att vi flyttat semifinalen från Skänninge
till Vimmerby. Kom ihåg att anmäla deltagande i god tid på distriktets hemsida.
I Lettland lämnar Tereza Strauta över AG-funktionen till Astra Skarbane från Ventspils, som
är lektor på universitet i Ventspils. Detta beroende på att Tereza på grund av en mycket
krävande arbetsbörda, inte längre har den tiden som krävs. Ett stort tack till Tereza för hennes
arbete och engagemang. Ett varmt välkommen till Astra, som ny AG i distriktet!
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