Distrikt 1461
Danmark
Guvernørens månedsbrev for november

Dette nyhedsbrev fra guvernøren indeholder flere glædelige meddelelser.
En af de store oplevelser siden sidst var besøg af verdenspræsidenten Gary Huang
fra Taiwan, som besøgte Ålborg og Århus d. 4. november og København d. 5. november.
Under besøget ved aftenarrangementet i Århus holdt Gary en inspirerende tale for de
ca. 130 fremmødte og en ny international klub blev chartret af verdenspræsidenten
himself.
Ved samme lejlighed havde jeg mulighed for at meddele forsamlingen, at vi har nået
indsamlingsmålet for skoleuniformer til eleverne i San Jose Elementary School på Filippinerne. De 5 danske guvernører havde sat sig som mål, at vi ville indsamle de
nødvendige 250.000 Kr. til 2 sæt skoleuniformer og et par sko til alle eleverne på den
skole, som blev destrueret af stormen for et år siden, og som Rotary i Danmark hurtigt
fik genopbygget med en akut indsamling via Hjælpefonden. Indsamlingen til skoleuniformerne gik i flere distrikter først i gang efter sommerferien, men nu er målet nået og
Distrikt 1461 var – som tidligere nævnt – de første til at nå vores andel. TAK for indsatsen.
Guvernørens klubbesøg er på fulde omdrejninger med 4-5 møder om ugen. Det er en
rigtig dejlig oplevelse at besøge alle klubber og opleve mangfoldigheden og de gode
aktiviteter og projekter, som mange klubber har gang i. Mange af møderne har ligeledes haft en god dialog, som har givet mig stof til bearbejdning i gruppen af Assisterende Guvernører eller i ledelsen i øvrigt. Tak for de mange positive kommentarer.
Jeg ser frem til de resterende klubbesøg, som næsten alle er gennemført i løbet af december.
Det viser sig også, at vores beslutning om at købe 2 sæt Roll Up’s med 8 forskellige
temaer har været en god investering, idet disse næsten konstant har været udlånt til
Rotaryfamiliens Dag og adskillige klubarrangementer siden.
Jeg er dog nødt til at bringe en EFTERLYSNING af den ene Roll Up med temaet
”morgenmøder”. Den har været væk siden distriktskonferencen, hvor flere klubber fik
lov til at låne reklamesøjlerne med det samme.
Jeg håber, at de ”skyldige” vil give sig til kende snarest, så den kan komme til gavn
andre steder.
Roll Up’s udlånes fortsat gennem vores AG’er.
De gule refleksveste med Rotary-logo går også som varmt brød. Første levering blev
udsolgt, og jeg har nu de sidste 400, som vores distrikt kan formidle. Flere klubber har
købt et sæt til alle medlemmer og i andre steder har klubkammeraterne selv købt til
brug i bilen, når man rejser udenlands eller til brug under hundeluftning og færdsel i
denne mørke tid. Det er en nem og billig måde at synliggøre Rotary i samfundet.
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