Distrikt 1461
Danmark
Guvernørens nyhedsbrev for jan.-febr. 2015.

Det er slutningen af januar - blæsende og vådt. Derfor en god anledning til at ønske
ET GODT NYTÅR i håbet om, at i hvert fald vejret bliver bedre.
Første halvår er allerede forbi, men andet halvår bringer heldigvis også mange gode
tilbud – både i klubberne og på distriktsplan. Jeg kan kun opfordre til at besøge
hjemmesiden under distrikt 1461 og spotte de gode arrangementer. Ja selv på landsplan inviteres både til DM i Rotary golf (se vedhæftningen) og en velgørende forestilling (købt af Rotary) i Cirkusrevyen på Bakken.
På distriktsniveau er 2 seminarer for nyere medlemmer lige ved at løbe af stablen. De
er justeret lidt i år, men ellers følger vi op på succesen fra sidste år.
I marts afholdes PETS, hvor de kommende præsidenter og deres bestyrelse bliver
effektivt forberedt på ”deres år” i klubberne. Det er alle tiders chance for at ”networke”
og få gode input til arbejdet.
Rotaryfamiliens dag i september 2014 gav anledning til et gryende samarbejde mellem
vores Rotary distrikt 1461 og Inner Wheels distrikt 46. IW’s distriktspræsident og
jeg er enige om, at dette samarbejde bør udbygges, da vi i står for de samme værdier
og henvender os delvis til de samme målgrupper.
Vi så mange gode eksempler på ”familiesamarbejdet” ved arrangementer rundt i
klubberne d. 6.september og senere begivenheder. Jeg vil opfordre til gentagelse og til
bevarelse af den skabte kontakt.
Evalueringen af Rotaryfamilies Dag har medført, at man ikke længere vil lægge sig på
samme dato over hele landet, da landspressen og de store medier alligevel var totalt
fraværende ved de mange arrangementer. Til gengæld vil vi opfordre til, at man tilslutter sig arrangementer, som i forvejen afholdes i lokalområdet – og så gør os synlige
dér.
Rotarys og IW’s distriktsledelser hér i syd vil mødes i april og se, hvordan vi kan gøde
de spirende frø.
Mine Rotary-kontakter i Litauen, som blev skabt i forbindelse med chartringen som
selvstændigt distrikt, gav anledning til et besøg på et børnehjem i Kaunas, hvor bl.a.
guvernøren og hans hustru gør en kæmpe indsats for børnene dér. Det hele foregår
ved frivilligt arbejde og man er derfor meget afhængig af støtte.
Således har et par ”strikkeklubber” i InnerWheel i Aabenraa efterfølgende besluttet,
at deres ”produkter” nu bliver målrettet børnene i hjemmet i Kaunas.
Jeg har lovet at efterlyse transportmulighed af dette strikketøj, som børnene trænger hårdt til i denne kolde vintertid. Jeg modtager gene tilbud om (gratis) transport til
Kaunas eller evt. blot en by i nærheden, hvor det så kan blive afhentet af vores Rotary
venner.
Med disse ord vil jeg ønske alle rotarianere et vellykket andet halvår.
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