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Nu när vi går in i årets sista månad och avslutar både kalenderåret samt den första
halva av Rotaryåret 2018-2019, så är det tid att rätta blicken både tillbaka samt
framåt.
Medlemsantalet i distriktet var vid årets tredje kvartal gynnsamt. Vi fick 26 nya
medlemmar, vilket betyder att vi är på väg att inhämta det antal medlemmar som
vi förlorade förra året. Kan vi hålla detta eller möjligen öka antalet medlemmar,
så kan vi hämta in förlusten och kanske få ett lite överskott. Tillsammans kan vi
säkert uppnå det!
Klubbesöken är nästa klara. Det finns några stycken kvar och dessa får jag
återkomma till under våren.
Under december månad finns mycket Rotary-aktiviteter, både i klubbarnas regi
och i distriktets. Många klubbar engagerar sig i olika julaktiviteter, såsom
julmarknader, julkonserter samt i det spridande ”Santa Race”. Jag önskar er alla
lycka till med era aktiviteter!
Distriktet samlar på tre ställen, i Kalmar, i Riga och i Linköping, sittande
presidenter och inkommande presidenter till det som kallas ”Semifinaler”. Tanken
är att vi tillsammans skall kunde göra status över det första halvår och även
utvärdera de aktiviteter som har ägt rum, inklusive mina besök i klubbarna. Jag
ser fram emot att träffa båda sittande och inkommande presidenter!
Den 10 december 2018 är det 70 år sedan FN antog Deklarationen om de
mänskliga rättigheterna. Denna text vilar på ett stort förarbete, utfört av Rotarianer
och som speglar mycket av Rotarys värdegrund. Det är något stort att påminna
varandra om och inspireras av.
För ett par dagar sedan nåddes vi av budskapet att PDG Sölve Kernell, inte längre
är ibland oss. Sölve, som jag lärde känna i början av 1990-talet var en stor

Rotarian och har betytt mycket för Rotary och många människor omkring honom.
Han var ”THE INSPIRATION”. Vi kommer att sakna honom. Må han vila i fred
efter en lång och trofast gärning här i distriktet. Nedan finns bifogat ett minnesord.
Tack till er alla för denna tid, med era många olika ansträngningar i klubbarna och
enskilt, för att vara inspiration till varaktig förändring i vår värld och till att föra
Rotarys arbete framåt, såväl i det lokala och i det globala samhället.
Ni önskas alla en välsignad helg och avslutning på 2018!
BE THE INSPIRATION TAKE ACTION
Rotaryhälsningar från er DG
Hans Christian Øster
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Rotaryvärlden har sorg. Rotary har förlorat en sann rotarian. Sölve Kernell avled fredagen den 23 nov
omgiven av sina nära och kära. Sölve blev 83 år.
Vi är många i Kalmar, i Distriktet, i Sverige och över hela världen som kommer att minnas Sölve för
den engagerade och entusiastiske rotarian han var. Det blev plötsligt tomt. Ett tomrum efter en
aktad vän med ett stort hjärta för Rotary.

Sölve Kernell var medlem i Kalmar Rotaryklubb (RK) 1978 – 2016. Från 2017 blev Sölve medlem i
Emmaboda RK i samband med att han bytte bostadsort från Dunö (Kalmar) till Långasjö. Sölve
hedrades samtidigt med Honorärt medlemskap i Kalmar RK.
Det kommer att vara svårt att ge en rättvisande bild av de otaliga uppdrag inom Rotary, nationellt
och internationellt, som Sölve hade under åren. Han var aktiv in i det sista.
Rotary är ett världsomfattande yrkesnätverk som gör humanitära insatser. Det är en politiskt och
religiöst oberoende organisation som grundades 1905 i Chicago. Syftet är att människor med olika
yrken och bakgrund ska träffas för att utbyta erfarenheter och få vänner för livet. Grundidén är att
rotarianer delger varandra kunskap till ömsesidig nytta för att tillsammans bidra till fred och en
bättre värld. Namnet Rotary kommer från att rotera mellan medlemmarnas arbetsplatser. Rotarys
1,2 miljoner medlemmar är fördelade på över 35 000 klubbar runt om i världen. Till Sverige kom
Rotary 1926. Kalmar RK bildades 1934. I Sverige finns det idag lite mer än 23 000 medlemmar i ca 550
rotaryklubbar.
Rotarys kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap.
Sölve brann för Rotarys ideal och kärnvärden. I ord och handling omsatte Sölve detta med gedigen
kunskap och översvallande osjälvisk glädje. Vi är många rotarianer som genom åren har suttit på
”skolbänken” på t ex Vimmerby folkhögskola och tagit del av Sölves brandtal för ökade aktiviteter i
serviceinriktade projekt genom Rotary Foundation och inte minst för kampen att utrota polio.
Efter genomfört år som president i Kalmar RK, uppdrag som Distriktsguvernör (DG) i ett av de 10
distrikten i Sverige och diverse ordförandeposter inom Rotary Sverige blev nationen för trång. Sölve
sökte sig ut på den internationella banan för Rotarys arbete. Resor främst till USA blev täta i uppdrag
som Lagrådsrepresentant, Training Leader på årligt återkommande International Assembly och inte
minst under åren 2004 – 06 som Rotary International Director (RID) - ledamot av den internationella
styrelsen för Rotary. Det blev dessutom uppdrag som Zone Training Leader för Skandinavien och
delar av Europa, Moderator på många Institute och för Rotary Foundation, Coordinator för Polio Plus.
Under många år representerade Sölve Rotary International Presidenten på Distriktskonferenser långt
ut i världen. Uppdragen var många och blev en livsstil för Sölve och hans kära Gunnel som var med på
otaliga resor. Helt i Rotarys anda fick Sölve och Gunnel många vänner världen runt. Vi är några som
ett antal gånger haft glädjen att dela middagsbord på Dunö med rotarianer från världens alla hörn.
Hustru Gunnel fanns alltid vid Sölves sida som en god support, kärleksfull och trogen, med stor
omsorg även om oss andra i Sölves och Gunnels krets.
Sölve lämnade ingen oberörd! Med Rotarys värdegrund och med lagboken i högsta hugg uppmanade
han oss att se Rotary och arbeta i dess anda. Han blev aldrig en uppslagsbok med direkta svar. Sölve
manade alltid till ansvar att själv söka kunskap med egen utveckling och ställningstagande i de olika
sakfrågorna. Dock fanns han alltid för att stötta, ge alternativ och uppmuntra. Han var en mentor i
ordets rätta bemärkelse för många funktionärer och enskilda rotarianer. Sölves mentorskap var
uppriktigt och ärligt för att ge kraft och styrka inför olika uppdrag inom Rotary. Bakom den bestämda
och allvarliga fasaden fanns en man med glimten i ögat och med ett stort, varmt och innerligt hjärta.
Sölve bidrog med stordåd för Rotarys verksamhet lokalt, nationellt och internationellt. Sölve var och
kommer alltid att vara Rotary.
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