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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rotaryvänner! 

 

Så är 2019 nästan slut, julhelgen är passerad och om några få dagar skall vi vänja oss vid att 

skriva 2020. 

Under hösten har jag besökt 61 av våra 64 klubbar, av de 3 som återstår är 2 inbokade i januari. 

Därutöver har jag haft ett intercitymöte med Rotaractklubbarna i Riga och besökt 

Rotaractklubben i Linköping. Månaden började med semifinaler på 3 orter i distriktet, 

Linköping, Riga och Kalmar. Jag gläds åt att deltagandet var bra, ett bra deltagande ger 

meningsfulla diskussioner om de program vi genomfört. Allt i syfte att vi från distriktets sida 

skall bättre motsvara era förväntningar i framtiden. Några bilder från semifinalen i Riga: 

       
Signe Lichtin Riga International Rotaract Guntars Knikst, Salaspils RC, AG  

Maris Iecelnieks, Riga International RC Dace Penke, Riga Hansa RC, President 
Karlis Bankovics, Riga Rotaract  Maris Slokenbergs, Riga Hansa RC, PDG 
Astra Skrabane, Ventspils RC, AG 
 
Kvällen efter semifinalen var jag, DGE Louise och DGN Gunilla inbjudna till Rotaractarna i 
Rigas julfest. Kul att Rotaractarna vill ha med oss! 

 

 
 

 

 



 

 

På många platser i distriktet genomfördes tomterace helgen den andra advent. Insamlingar till 

många viktiga projekt gjordes i anslutning till racen. För andra året i rad deltog jag i Santa Fun 

Run i Riga dagen efter Rotaractarnas julfest. Ett tusental deltagarare i Riga och många hundra 

på olika platser i vår svenska distriktsdel. 

 

 
DG Johan, DGN Gunilla och Anita Tomterace i Kalmar, Landshövdingen klipper bandet 

Puzule inför Santa Fun Run i Riga 

 

Inför julen har många klubbar i distriktet haft olika arrangemang med anknytning till julen. Jag 

besökte Kalmar Slott RK:s julbetraktelse i Slottskyrkan i Kalmar med efterföljande frukost. Vid 

frukosten överlämnades de insamlade medlen från Tomteracet, 170 000 kronor till Fryshuset 

att användas som stöd till BEM, Barn till Ensamma Mammor. 

 

 
  

DG Johan tackar för det fina arbetet Tomterace-ansvarige Rolf B Bertilson och Presidenten i 

Kalmar Slott RK, Maria Kehagia överlämnar checken till 

Fryshusets representanter 

 

Ansökningarna avseende District Grants hanterades snabbt i Evanston och alla ansökningarna 

godkändes. 



 

 

Tenn-klubbarna (Torsås Bergkvara, Emmaboda, Nybro och Nybro Glasriket) tillsammans med 

Riga Hansa RK och en klubb i Indien är snart klara med ett Global Grant i Indien. Projektet 

avser medicinsk utrustning för att tidigt upptäcka bröst- och livmoderhalscancer. 

Nybro RK tillsammans med Talsi RK har ett Global Grant på gång. Syftet är att hjälpa barn 

med speciella behov i Kurland. 

Det stora GG-projektet, NAFGEM, har litet grand gått i stå. Värdklubben i Tanzania är inte 

helt klara med sina åligganden.  

 
Vocational Service månad  
Januari är ‘Vocational Service’ månaden. Vill du lära dig mer om vad det innebär? Läs en 
publikation på www.rotary.org/myrotary/en/document/introduction-vocational-servie så får 
du idéer om hur din klubb kan engagera sig i det här området.  
 
Nedan finns de återstående aktiviteterna under Rotary-året och litet nytt för 20-21! 

• 11 januari, RLI modul 3 i Linköping 

• 19 januari, RLI modul 3 i Kalmarområdet OBS! ändrat datum! 

• 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 

• 27 april, Ny i Rotary i Linköping 

• 4 maj, Ny i Rotary i Kalmar 

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

• 16-18 oktober, Distriktskonferens i Linköping 

 

Jag önskar er alla ett Gott Nytt 2020, och glöm aldrig att Rotary skall vara roligt!  
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