
Ljungskile Rotaryklubb är öppen för alla som delar våra värderingar om: 

”det som sägs är sant, rättvist mot alla parter och är till förmån för alla det berör” 

Detta verksamhetsår har vi delat presidentskapet i klubben. 

Annika Gustafson har varit president under hösten och hennes motto:  

 ”att vi ska fortsätta stärka och utveckla vår klubb och gemensamt skapa en atmosfär som 

lockar till framgång, så att vi växer både som klubb och på det personliga planet” ligger kvar 

när jag nu tar över.  

Ser man till vår närvarostatistik, visar denna klart att medlemmarna uppskattar vår klubb.  

Rotary är ett nätverk där människor med olika yrken gått samman för att hjälpa varandra. Vårt 

fokus är att förbättra livsvillkoren i världen och försöka utrota sjukdomar som exempelvis 

polio.  

Tillsammans med andra Rotaryklubbar i vårt närområde driver vi två projekt. Det större, som 

pågått några år, innebär att vi anlägger källor i Kenya, så att invånarna där kan få tillgång till 

rent vatten. Vi kommer fortsätta med detta meningsfulla arbete.  

Sedan ett år tillbaka stödjer vi även ett projekt i vårt närområde. Projektet avser att öka 

torskbeståndet i Byfjorden.  

Våra medlemmar representerar många olika yrkesgrupper. Alla är välkomna i klubben men vi 

vill gärna få in fler kvinnor. 

Vi träffas på Folkhögskolan i Ljungskile, måndagar jämna veckor. Från och med januari 2022 

kl. 18.00 . 

Sammankomsterna börjar alltid med att vi äter en måltid gemensamt. Därefter tar vi del av ett 

intressant föredrag. Ofta ger det nya infallsvinklar och ger oss vidgade perspektiv. Ibland gör 

vi besök ute i samhället. Om du är intresserad, antingen av att besöka oss i klubben och 

kanske bli en ny medlem, eller vill att vi ska komma ut till ditt företag är du varmt 

välkommen att kontakta mig.  Jag nås på telefon 0706 57 44 55 eller via mail 

ubernhage@telia.com. 

I vår klubb får du lära känna många, som du kanske aldrig annars skulle få möjligheten att 

träffa. Ett nytt och spännande sammanhang! 

Väl mött! 

Ulla Bernhage 

President Ljungskile Rotaryklubb 
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