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Hej alla kulturledare! 

Vi är nu inne i en ny termin för Distriktslogen Norra Sverige nr 19, 2013 – 2015. Jag har fått äran att 
bli vald till Distriktskulturledare fram till kommande Distriktsmöte 2015. Jag vill framföra ett tack 
till Kristina Dahlberg Andersson för sina insatser under åren som Distriktskulturledare.  

Jag tror att många av er inte vet vem jag är, så jag skickar med som bifogad fil, den information som 
nomineringskommittén fick om mig. Jag är gift med DL19:s webmaster Lars-Göran Börjesson. Med 
hans hjälp har jag tänkt skapa några hemsidor för oss kulturledare. Där kan vi förmedla/utbyta 
information och annat användbart för oss. 

Ett av mina mål, är att vi skall kunna ha en nära kontakt även om vi bor spridda runt om i landet. Ett 
sätt som kan vara användbart är Skype, e-post är ett annat. Dessutom är det min förhoppning att vi 
skall kunna träffas några gånger. 

Det är mycket värdefullt för mig att ni förmedlar era tankar och idéer, som ni tycker att jag ska tänka 
på, beakta och som också kan framföras på mina möten med Exekutiva Rådet, ER. Mycket värdefullt 
är även om ni formulerar vad ni har för förväntningar på mig. 

 Vad kan vi göra gemensamt? 

 Vad har vi för mål? 

 Hur tar vi oss dit? 

Ja, det finns en hel del som vi kan åstadkomma med vår gemenskap. 

Jag kommer att vara med på mitt första möte med ER den 12 juni, ett telefonmöte. Mycket är nytt för 
mig och flera andra i ER, men vi har alla ett gemensamt, nämligen, ambitionen att vi skall bli ett 
levande ordenssällskap, medlemsantalet skall öka samt minska åldersnivån. 

Jag önskar er alla en skön sommar redan nu. I våra respektive lokalloger kommer nationaldagarna 
6:e juni och 4:e juli att uppmärksammas. Jag förmodar att alla kulturledare är delaktiga på olika sätt i 
detta firande. Hur firandet går till i de olika lokallogerna, är ett bra exempel på hur vi kan delge 
varandra mer i detalj om genomförandet för framtida förslag, t ex via kulturledarnas egen hemsida. 

Jag ser med förväntan fram emot att ha kontakt med er framöver, på återhörande! 

 

I Sanning och Enighet 

Charlotte Börjesson 
Distriktskulturledare 


