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Kære rotarianer i distrikt 1461. 
 
Et år er allerede forløbet, hjulet drejer en tand, og nye folk træder til. Det er ikke til at 
forstå, at det allerede er ca. 1 år siden, at jeg skrev mit første nyhedsbrev, og vi blev 
til Distrikt 1461, og nu er jeg kommet til det sidste nyhedsbrev i mit år som guvernør 
for distriktet.  
I nogle tilfælde er det uheldigt for kontinuiteten, at jobbene i Rotary skifter hvert år, 
men omvendt er det jo godt for fornyelsen og udviklingen, at nye tanker får plads. 
 
Det har været et travlt år med så mange gode oplevelser ved klubbesøg og arran-
gementer, at jeg kunne unde enhver rotarianer at få den glæde. Tak til klubberne for 
en dejlig modtagelse, gode dialoger og stor velvilje overfor de berørte emner. Jeg har 
følt mig godt tilpas overalt.  
Selvfølgelig har der også være enkelte ubehagelige opgaver og oplevelser, som det 
tilfalder guvernøren at søge løsninger på og evt. tage de nødvendige beslutninger. 
Således har nogle få klubber svigtet omkring reglerne for ungdomsudveksling med 
stor risiko for at distriktet mister certificeringen til fortsat udveksling for alle klubber. 
En enkelt klub har ligeledes forsøgt at omgå reglerne for mødefrekvens. Det har  
heldigvis kun været få episoder, og de overgås rigeligt af de positive oplevelser på 
mine ture rundt i distriktet. 
Vi skal således fortsat være seriøse omkring vores juvel, ungdomsudvekslingen. 
Vi er også så heldige, at vi i disse dage har besøg af et pragtfuldt GSE team fra di-
strikt 9640 i Australien. Vores eget team er lige vendt hjem. De har fået megen ros 
fra deres australske værter. 
Husk at invitere en af deltagerne til at komme og fortælle i klubben. 
I august kan Birte og jeg bekræfte endnu et internationalt Rotary venskab ved at væ-
re værter for guvernøren og hendes mand fra 9640, som vi gensidigt besøgte efter 
Convention i Sydney sidste år og aftalte udvekslingen. 
 
Snart skal jeg overdrage guvernørkæden til Max Ustrup fra Middelfart Rotary klub. 
Kæden har nu fået et nyt nummer og et nyt navn og er klar til nye oplevelser sam-
men med guvernøren. 
 
Jeg bliver selv et ”redskab” i værktøjskassen, som stiller sig til rådighed for klubberne 
med mine erhvervede kompetencer og erfaringer - sammen med den øvrige distrikts-
ledelse. 
 
Tak til Distriktsrådet for et godt og loyalt samarbejde for distrikt 1461. 
Tak til AG’erne for en fantastisk indsats for at opildne klubberne til Rotary Familiens 
Dag og mange andre aktiviteter samt til at hjælpe deres klubbers forsøg på udvikling 
og ”overlevelse”. Enkelte klubber i distriktet er ved at blive så små, at de har svært 
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ved at fortsætte uden nye initiativer i form af sammenlægninger eller lignende. Andre 
steder er der muligheder for at starte nye Rotaryklubber. 
AG-gruppen og GuvernørGruppen er opmærksomme på dette og hjælper gerne. Der 
er megen inspiration at hente hos alle de klubber, som har en god medlemstilgang 
og kører velsmurte og aktive. En stor opgave ligger i at fastholde de medlemmer, 
som vi har. 
 
Tak til Inner Wheel distrikt 46 med hvem vi har sat et spirende samarbejde i gang. 
Jeg håber dette samarbejde kan gro lokalt til gavn for begge organisationer. 
 
Endelig vil jeg sige tusind tak til mine kolleger i GuvernørGruppen, som har bakket 
op vores fælles beslutninger og støttet, så kontinuiteten i distriktet ikke lider under det 
årlige skift af ”kæde-holderen”. 
 
Jeg vil minde om Rotary Danmarks indsamling til Nepal via Hjælpefonden.  
Distrikt 1461 gjorde det godt ved indsamlingen til Filippinerne, som jeg beskrev i sid-
ste nyhedsbrev, men ved Nepal-indsamlingen halter vi langt bagefter.  
Vores bidrag er kun det halve af de øvrige distrikters. Det kan vi gøre bedre. 
Både klubber og enkeltpersoner opfordres hermed til en slutspurt, så distrikt 1461 
kan komme på højde med resten af Danmark. 
 
Med denne opfordring vil jeg endnu en gang sige TAK. 
TAK fordi jeg fik lov at være jeres guvernør i 2014-15.  
TAK til dem, der nominerede mig. 
TAK til Aabenraa Rotary Klub som bakkede op om ”mit år” og arrangerede en  
fantastisk Distriktskonference. 
TAK for de mange dejlige oplevelser, jeg har haft i hele distriktet. 
TAK for mange gode, nye venner – herhjemme som udenlands -, som jeg glæder 
mig til at møde igen. 
 
Jeg har forsøgt at gøre ”mit år” personligt. Der har ikke været så meget Rotary  
”belæring”, men jeg har prøvet at fortælle, hvad Rotary har givet mig og min familie. 
Jeg håber, at det har inspireret andre til at søge tilsvarende oplevelser for livet. 
Jeg håber dermed, at jeg har formået at give noget tilbage. 
 

”Det var, hvad jeg valgte at bringe – og det kan ikke gøres om”  

 
I skrivende stund er der endnu et par festlige begivenheder i kalenderen for juni,  
men det er nok min sidste chance for at ønske ALLE ROTARIANERE I DT 1461 en  
god sommer. 
 
Mange hjertelige hilsener 

Leif 


