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Streck på kartan och en linje på marken är nu en 

tydlig symbol för att två länder nu är åtskilda. 

 

I historien finns det många gränskonflikter, några som startat i slutet av juni 

• 24 juni 1948 – Den sovjetiska ockupationsmakten i östra Tyskland inför 

en blockad av de västallierades ockupationszoner i västra Berlin 

• 25 juni 1950 – Koreakriget utbryter då nordkoreanska trupper går över 

den 38:e breddgraden och 1991 – Kroatien och Slovenien förklarar sig 

självständiga från det sönderfallande Jugoslavien 

 

Ingen av hade väl i vår vildaste fantasi trott att vi skulle befinna oss på två 

sidor på detta streck med ett tydligt förbud att gå över strecket. 

Det är dock inte krig som stängt gränsen utan ett virus som troligen kommit 

från Kina. 

Hur länge detta skall hålla på vet vi inte. Vi skall ha respekt för att detta är en 

sjukdom som kan vara mycket allvarlig och den kräver också stora vårdresuser. 

 

På denna symboliska plats med fredsmonumentet som minner om vårt sista 

krig, 1814, som till stor del faktiskt utspelades i dessa trakter är vi samlade. 

 

Stängd gräns står verkligen i motsats till årets valspråk Rotary Connects the 

world, men vi har också fått fart på digitaliseringen. Denna vecka kan ni alla 

följa RI konvent på Hawaii digitalt, utan 1-2 dagar dit och hem samt biljetter 

för minst 10000 kr ToR 

 

Men digitalisering i all ära. Tiden utan direkta möten visar på behovet av att 

träffas på riktigt. Och förhoppningsvis kommer snart kunna göra detta på 

riktigt på samma sida strecket. 

 

Det gånga året har alltifrån fredsgudstjänst till skreimiddag genomförts enligt 

plan. Föreläsningen om självmord och berättelserna från eleverna som varit 



Auschwitz belyste även mörka sidor av våra liv och vårt samhälle. Vi behöver 

nog både sorg och glädje för att sätta värde på livet. 

 

I våra länder har vi mycket att glädjas åt. Genom dugnad och insamlingar kan 

vi själv hjälpa till såväl med att bekämpa polio som att stödja Alvarheims 

projekt i Nigeria.  

 

• Ohagelode Health Center i Ebony State, Nigeria. Det er 23 ansatte ved 

senteret. Av disse er 2 leger og 2 laboratorieansatte som kommer en gang 

pr uke. De øvrige ansatte er en jordmor, sykepleiere, hjelpere og 

renholdere. Senteret har 23 faste sykesenger, i tillegg til 

undersøkelsesbenker osv. I løpet av mars og april har senteret hatt 35 

fødsler og 268 svangerskapskontroller 

 

Vi kommer nu göra något unikt 

 

Kedjan skall efter rengöring föras över gränsen för att där tas emot av klubbens 

sextiofjärde ordförande. 

 

Tack för detta år, lycka till Mina till ditt kommande år. 
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