Nyhedsbrev august
Tema: Peace Through Service
At Rotary International præsident Sakuji Tanaka fra Japan vælger sit tema: Peace Through Service er forståeligt, når man
hører hans baggrund. Han er opvokset i meget fattige kår som nummer fire i en søskendeflok på otte. Siden er han blevet
en betydningsfuld forretningsmand, der gennem Rotary lærte at glæden kom ved at glæde andre.
Han har oplevet, at den japanske nation, efter meget svære krigsår, genvandt sin stolthed som et
forenet Japan gennem traditioner om fællesskabets betydning. Tanaka overfører sine erfaringer til
Rotary og beder os i fællesskab om at sikre freden. Han pointerer at Rotary’s forretning ikke er
profit men fred og glæde for andre. Tanaka beder dig kigge indad og se, hvad du kan yde til at
fremme fred.

Jeg husker halvfjerdsernes "Make Love not War" og mange forholdt sig især til første del af
sloganet, men jo ældre jeg er blevet, jo mere erkender jeg i bogstaveligste forstand, at den
sidste del af sloganet er en nødvendig forudsætning for første del. Lidt "Love" eller venlighed
kan afværge en anspændt situation, og dermed kan datidens slogan heldigvis stadig have god
mening. Bak op om årets tema og hjælp din klub til nogle gode oplevelser med foredrag og
involvering i projekter, der har relation til Peace Through Service.

Brug eftersommeren til at opleve fællesskabet i Rotary
Tag til et af fællesarrangementerne i distriktet.
Fredag den 24. august kan du deltage i distriktets golfmatch, Governors Dish, hvor der udover muligheden for at
tage præmier med hjem, er lagt op til et hyggeligt samvær. Du kan også tilmelde din ægtefælle eller en ven og give
dem denne specielle Rotary oplevelse. DMI lover en god eftersommer, så vejret forventes at være en bonus i sig
selv. Tilmelding på www.governors-dish.dk
14 dage senere er der atter kaldt til samling, når Assens Rotary klub indbyder dig og din ledsager til
distriktskonference, lørdag den 8. september i Arena Assens. Kom og mød andre klubber, hvor I kan udveksle gode
ideer til at tage med hjem. Aftenen slutter med dans til et orkester, der nok skal få os op af stolene. Tilmeld dig her
(indsæt link)
Rundt om Rotary
Vidste du, at Rotary er involveret i Olympiaden i London? Flere rotarianere har løbet med den olympiske fakkel på
dens lange tur gennem England og Skotland, deriblandt Bob Izon fra Hereford i England. Han satte i 1958
verdensrekord i ”en mile”-løb i kategorien under 16 år. Han siger, han er meget beæret over at være udvalgt til at
løbe med den olympiske ild i 2012, da halvdelen af løberne er mellem 15 og 25 år. Han føler, han med sin alder kan
være med til at inspirere de unge til at fortsætte med et aktivt liv, da han selv siden 1992 har kæmpet med
Parkinson’s sygdom.
Rotary har været involveret på anden måde enten gennem sponsorater til unge atleter på vej frem, mens andre har
stillet deres hjem til rådighed for gæster. Andre har tilbudt at være frivillige hjælpere under Olympiaden. Alt sammen
noget, der giver god PR for Rotary.

AG’erens hjørne
Som en rejselysten flåde……
De første distriktsplaner er under udarbejdelse. Vi har optimale muligheder i 2013 for at vise, hvad vi også kan, når vi
har fuldført det lokale job i klubben.
Vi kan nemlig få et unikt vitaminoptag af de helt store – på en sjov, spændende og udfordrende måde, når der i
”nabolaget” afholdes RI Convention i juni måned 2013. Vi skal blot samle os og gøre turen til noget specielt for os
rejselystne.
Og hvad er mere nærliggende end at supplere en fantastisk oplevelse på RI Convention med nogle ekstra feriedage –
enten før eller efter – når nu man er der i forvejen! Tag din livsledsager med til en uforglemmelig oplevelse i Lissabon
– eller kom alene. Der er masser af internationale rotary-kammerater, man kan dele oplevelserne med også.
Erfaringerne fra RI Convention er medvirkende til at skabe liv og fornyelse i klubben, - at finde ud af, hvilken enorm
organisation man er medlem af, det gør den helt store forskel. Som førstegangsdeltager er der mange ting, som man
måske er lidt usikker på, men fortvivl ikke! – Hjælpen er lige om hjørnet.

I løbet af august måned vil der komme tilbud om hjælp – evt. med mulighed for fælles rejse, hvis der er stemning for
det. Men også et frit valg, hvis man helst vil deltage uden fælles forpligtelser. Hvis du allerede nu ønsker lidt
yderligere information, så kontakt Max Ustrup som er kontaktperson i forbindelse med netop RI Convention i 2013.
Max tilbyder at komme rundt til alle interesserede klubber i hele distriktet, hvis man ønsker det – og samtidig er
enkeltmedlemmer også meget velkomne til at kontakte ham, hvis man sidder lidt alene i klubben med et ønske om
at ville undersøge deltagermulighederne.
- skulle vi ikke ses i Lissabon? 

Max Ustrup – AG Distrikt 1460
Mail: max@ustrup.com
Telefon: +45 4084 5960

Guvernørens kalender
Startskuddet er løsnet og guvernørbesøgene i gang. Jeg glæder mig til at få fingeren på pulsen og høre, hvordan det
går i din klub.
Der kan han ad vejen komme problemer af den ene eller den anden karakter og for at jeg eller distriktet kan hjælpe
dig og klubben bedst muligt er det vigtigt at tage en kontakt, så vi sammen kan få problemet løst inden det ender i
den gordiske knude. Distriktets rejsehold er altid klar til hurtig udrykning.

Månedens billede med ”klar – parat – start” et godt Rotary år

Mange hilsner fra Anette,
Anette Løwert, Distriktsguvernør 2012-13, distrikt 1460

