
 

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV DISTRIKT 2410 
MARS 2019 

 

 

Rotary vänner,  

Vi är nu inne i början av mars månad, som i Rotary är vikt till ”water and sanitation”. Vi i vår 
del av världen är privilegierade när det gäller tillgång till rent vatten och sanitära förhållande. 
Men kom ihåg att detta troligen inte framöver kan räknas som en självklarhet och att många i 
vår värld saknar det ena eller båda. Låt oss tänka på det och omsätta våra tankar i handlingar.  

Under de första månaderna av året, har vår DGE Johan Gustafsson börjat förbereda sina 
ämbetsinnehavare i distriktet, såväl nya som gamla, samt de inkommande klubbpresidenter i 
Lettland och nu om några dagar också de inkommande klubbpresidenterna i Sverige, för sitt år 
som DG och alla de uppgifter och utmaningar som finns att ta tag i. Tack till alla som har gjort 
och som gör en stor insats för Rotary på frivillig basis i vårt distrikt. Ni är alla värda ett stort 
tack för er insatser och en stor eloge. 

 
Foto: Lennart Arfwidsson. Distriktledarseminarium i Vimmerby 

PETS i Riga 



Det återstår mycket för våra rotarianer i distriktet att uträtta innan vi, med förhoppningsvis 
framgång och tillfredsställelse, kan avsluta det nuvarande rotaryåret. Många är aktiva och 
arbetar mot de mål som har satts. Nya mål och utmaningar tillkommer. Många klubbar som är 
med i lokala och internationella projekt, arbetar på ett föredömligt sätt för att nå måluppfyllelse. 
Nya projekt kommer hela tiden till och gamla avslutas. Det är så det skall vara.  

Just nu öppnas det upp för deltagande i ett större projekt inom vårt distrikt, i Lettland. Klubbarna 
i Talsi och Liepaja har ett gemensamt projekt angående arbete med funktionshindrade barn i 
sin region, i Västra Lettland. Det är ett välstrukturerat och genomarbetat projekt av hög 
standard, som kommer att vara till stor nytta för dessa barn, som annars inte skulle få något stöd 
av samhället. Men i och med att Rotary går in med både kunnande, material och ekonomiskt 
stöd, kan dessa barn få utbildning och behandling för en bättre framtid, med andra ord ett bättre 
liv. Jag uppmanar så många klubbar som möjligt, att stödja detta projekt med små eller större 
bidrag. Ta kontakt med distriktets RF Chair, Indra Klavina, indra@smilsupils.lv eller 
indraklavina@yahoo.com och inhämta närmare upplysningar om projektet. TAKE ACTION. 

I dagarna går det ut en inbjudan i den svenska delen av distriktet till NiR – Ny i Rotary – vilket 
jag hoppas når alla nya medlemmar i klubbarna. Ni är hjärtligt välkomna till träffar i Kalmar 
den 1 april 2019 och i Linköping den 10 april 2019. I Lettland kommer lite senare en inbjudan 
till liknande evenemang, den 17 maj 2019 i Riga. Håll utkik efter denna inbjudan.  

I dagarna går det också ut en inbjudan till RYLA – Rotary Youth Leadership Award - som detta 
år äger rum i Riga den 17-19 maj 2019. Ta chansen att ge en ung person ledarskapsträning i 
Rotarys anda och regi. Såväl klubbar som privatpersoner och företag kan föreslå och sponsra 
deltagare till detta mycket uppskattade arrangemang.   

Välkomna till vårens många arrangemang. Jag ser fram emot att få träffa många av er och höra 
hur det går med arbetet ute i distriktet.  

BE THE INSPIRATION - TAKE ACION 

 

Riga den 3 mars 2019 

 

Hans Christian Øster 

DG Rotary Distrikt 2410 
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