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Rotaryvänner! 

 

Oktober blev en hektisk Rotary-månad, 14 klubbesök och 2 distriktskonferenser. Det blir 

mycket resande och mycket spilltid på hotell vid klubbesöken, men själva besöken uppväger 

allt! Vid klubbesöken får man uppleva många överraskningar; medlemsintagning, 

stipendieutdelning, bussresor på Lettiska landsbygden, skål i Georgisk konjak för jubilarer, 

möte med många okända men underbara Rotarianer, allt kan hända! I anslutning till 

klubbesöken träffar jag klubbarnas styrelser. Det är väldigt intressant att få ta del av hur de 

olika klubbarna arbetar. Bland annat hur en inkommande president förbereds och hur man 

arbetar med projekt, såväl lokala som Grants. De flesta mötena med styrelsen blir dagtid 

vilket betyder att det är sällan som hela styrelsen har möjlighet att delta. 

 
 

AG Astra Skrabane och undertecknad  President Anna Norén i Västervik  

Skålar för jubilarer i RC of Liepaja  Arkipelag välkomnar en ny medlem 

 

 

Förutom klubbesök hade jag två andra höjdpunkter. Jag var inbjuden av DG Claes-Henrik 

Martinsson till distrikt 2380:s konferens i Mariestad. Distriktet 2380 gränsar i väster till 

Kalmar-delen av vårt distrikt. Detta var första gången som jag besökte ett annat distrikts 

konferens. Programmet skiljde sig helt från hur våra konferensupplägg ser ut. Konferensen 

var inriktad på miljö och saknade helt Rotariana. Efter själva konferensen öppnade ”House 

of Friendship” med massor av Rotary-utställningar. På lördagskvällen hölls sedvanlig bankett 

med dans. Under middagen fick vi en fantastisk underhållning av en imitatör.  



 

 

 
DG Claes-Henrik Martinsson Rotary Internationals presidents representant 
med konferensens moderator Mithat Sucuoglu från Turkiet, DG-kollega 
Fredrik Belfrage  Arja Rantanen från Finland samt undertecknad 

 

Två veckor senare var det dags för vår egen distriktskonferens. Trots att deltagarantalet blev 

lägre än vad jag hoppades på är jag mycket nöjd, konferensen motsvarade mina förväntningar. 

På fredagskvällen hade vi vårt distrikts årsmöte. Det drog ut väldigt på tiden, så att det ”Come 

Together” som jag ville ha för att vi skulle kunna umgås under avslappnade former, började 

alldeles för sent för oss som kom från årsmötet.  

Lördagen inleddes i Kalmar domkyrka med en minnestund för bortgångna Rotarianer i 

distrikt 2410. Det blev en stämningsfull högtid, där vi fick minnas våra tidigare Rotaryvänner. 

Efter minnesstunden vidtog själva konferensen i KalmarSalen. Dagen innehöll många 

intresseväckande föreläsningar. En av höjdpunkterna var föreläsningen om fred och konflikt 

och olika värdegrunder av professor Magnus Öberg från Rotary Peace Centre vid Uppsala 

universitet. Konferensen hade också en betoning på medlemskap och framförallt att locka 

yngre medlemmar till Rotary. Därför hade den unga medlemmen Bettina Redl från E-club 

Bavaria, München bjudits in att föreläsa. Det var en föreläsning som väckte många nya tankar 

om hur vi bättre ska kunna möta nya generationer av Rotarianer. Att vara öppna för 

förändringar och göra det lättare för unga Rotarianer att känna sig hemma i våra Rotary-

klubbar är väldigt viktigt för mig. 

 
 

Undertecknad och DGE Louise Giljam Professor Magnus Öberg från Rotary Peace 
tände ljus för varje under året avliden Center i Uppsala 
Rotarian. IPDG Hans Christian Öster 
läste upp namnen. 



 

 

  
 

Undertecknad och Bettina Redl Lettiska vänner på väg per tåg från Köpenhamn 

 

  
 

Tillsammans med DG-vännerna Heidi Cavén från distrikt 1410 i Finland, Claes-Henrik 
Martinsson från distrikt 2380 och Presidenten i Rotary Internationals representant Tom Griffin 
från England 

 

Lördagen avslutades med bankett på Calmar Stadshotell, där gästerna serverades en utsökt 

trerättersmeny. För underhållningen svarade Elin Namnieks, med artistnamnet Namelle. Elin 

har lettiska rötter, och det blev ett glatt igenkännande från letternas sida när Namelle dök upp. 

Hon har uppträtt på en tidigare distriktskonferens i Liepaja. Kvällen avslutades så småningom 

med dans till orkestern Passé. Under banketten delades tre PHF ut med hjälp av RIP-rep Tom 

Griffin. 

 

En ny månad väntar med nya distriktsaktiviteter och för min del många klubbesök. Nedan 

finns de återstående aktiviteterna under Rotary-året! 

• 16 november, RLI modul 2 i Linköping 

• 17 november, RLI modul 2 i Kalmarområdet 

• 2 december, semifinal i Linköping 

• 6 december, semifinal i Riga 

• 9 december, semifinal i Kalmar OBS! ändrat datum! 

• 11 januari, RLI modul 3 i Linköping 

• 12 januari, RLI modul 3 i Kalmarområdet 

• 7 februari, PDG Council 

• 8 februari, distriktsledarträning i Vimmerby 

• 21 februari, distriktsledarträning i Riga 

• 22 februari, PETS i Riga 



 

 

• 7 mars, PETS i Vimmerby 

• 3 april, Ny i Rotary i Riga 

• 4 april, distriktssamråd i Riga 

• 25 april, distriktssamråd i Vimmerby 

• 7-10 maj, RYLA i svenska delen av distriktet 

 

Glöm aldrig att Rotary skall vara roligt!  

 

/Johan 
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