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Guvernørens nyhedsbrev for april 2015. 
 
Siden sidste Nyhedsbrev har der været afholdt et inspirerende PETS i Middelfart 
med 130 deltagere. 
Ved denne lejlighed havde jeg glæden at overrække en velfortjent PHF med safir til 
vores flittige Distriktscounsellor Gunhild Coljin. Hun gør sammen med sin stab en 
kæmpe indsats, for at vores udvekslingsstudenter får en oplevelse for livet, såvel når 
de er ude, som når de er gæster i vores distrikt. 
 
I den forgangne weekend havde jeg chancen for at medvirke ved den første Familie-
briefing for de udvekslingsstudenter, som skal udsendes til sommer. 
Det er en herlig oplevelse at møde de spændte unge mennesker og deres forældre, 
og det er mindst lige så interessant at snakke med de mange engagerede klubcoun-
sellorer, som lægger mange timer i, at deres student skal få nogle gode oplevelser. 
Det er desværre ofte en enkeltmands-opgave hjemme i klubben at være counsellor. 
Hvorfor ikke oprette det anbefalede Ungdomsudvalg, hvor counsellor naturligvis er 
født medlem, men hvor de øvrige udvalgsmedlemmer hjælper med til at aktivere 
klubben omkring studentens ophold ? 
Jeg har ved besøg i både Australien og New Zealand set, hvordan det er HELE klub-
bens projekt at have en udvekslingsstudent. Det burde vi også kunne herhjemme. 
Belønningen er glade venskaber for mange år fremover og mulighed for gensyn ved 
fremtidige rejser til studentens hjemland, eller når de kommer tilbage til Danmark.  
Vi har desværre set nogle uheldige eksempler på studenter, som ikke ville overholde 
reglerne, og som bryder landets love. Dem har vi været nødt til at sende hjem, så vi 
fortsat kan beholde vores certificering. Der er også et par klubber, som ikke vil efter-
leve de fastsatte regler, og som derfor vil blive ekskluderet af programmet, for at vi 
kan beholde vores certificering. 
 
Tak til alle klubber, som støtter op om denne juvel i vores mange aktiviteter i Rotary. 
Lad os fortsat holde fanen højt og udvælge de unge mennesker, som er super am-
bassadører for Danmark og for Rotary i DK. Vi skal stadig være verdens bedste og 
sikreste udvekslingsprogram. 
 
I det hele taget kan jeg kun opfordre alle rotarianere til at benytte deres medlems-nål 
til at besøge andre klubber, når man er i udlandet (eller herhjemme). Det er langt sjo-
vere at spise sin middag i en ”fremmed” Rotaryklub end at sidde alene på en restau-
rant. Det internationale ”pust” giver en fantastisk fornemmelse af Rotarys globale 
netværk og det kæmpe arbejde med humanitære projekter, som bliver udført.  
I mange lande er der ved aktiv indsats, mens vi i Danmark ofte ”betaler os fra det”.  
Man får et glimrende indblik i disse projekter ved at deltage i Convention. I år er det i 
San Paulo, så hér er samtidig muligheden for en eksotisk ferie. 
Jeg minder om DM i Rotary golf og en velgørende forestilling (købt af Rotary) i Cir-
kusrevyen på Bakken. Begge arrangementer er omtalt på Rotary Danmarks hjemme-
side. 
 
God Påske. 

 Leif Kenrad 


