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Guvernørens nyhedsbrev for maj 2015.
I maj måneds guvernørbrev har jeg atter nogle positive nyheder og nogle opfordringer.
Vores hjælp til Filippinerne efter katastrofen gav anledning til en akut indsamling til
genopbygning af en skole og senere samlede alle 5 distrikter 250.000 kr. ind til et
projekt, hvor befolkningen selv kunne sy de lovpligtige skoleuniformer til børnene, og
der blev også til et par sko til hver elev. Det var gode lokale projekter, som gav
synlige lokale resultater. Nyd de glade billeder fra Filippinerne, og læg mærke til det
lille Rotary logo på ærmerne af bluserne.

Jeg vil gerne opfordre de klubber, som har projekter i gang, til at sende en beskrivelse og nogle billeder til distriktets hjemmeside, så andre klubber kan blive inspirerede.
Endnu en katastrofe har desværre gjort behovet for en ny stor indsats aktuel. Jordskælvet i Nepal har dræbt mange tusinde, men endnu flere står nu uden hus, mad
og ejendele. Derfor har Rotary Danmark med afsæt i Hjælpefonden startet en ny
indsamling, hvor klubber eller enkeltmedlemmer kan målrette donationer til hjælp i
Nepal. Der er etableret samarbejde med guvernøren i Nepal, så vi atter kan sikre, at
pengene bruges som tiltænkt og ikke forsvinder i administration.
Få alle oplysninger på http://www.rotarynyt.dk
En god idé er startet i AG område 6, hvor præsidenterne har indgået en aftale med
hinanden om at optage et fastsat antal nye medlemmer i hver enkelt klub. Et fint initiativ, som sikkert kan stimulere til at opnå målene og måske konkurrere lidt med hinanden.
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Rotary har indgået et samarbejde med Egmont Fonden om projektet
”Lær for Livet”, som drejer sig om at finde mentorer – evt. gerne i bedsteforældrealderen, som vil bruge et par timer om ugen på at være mentor for et barn fra ”svage
familier”. Meningen er, at man skal hjælpe med lektierne og have nogle gode sociale
timer sammen med børnene, så de kan opnå bedre resultater i skolen.
http://laerforlivet.dk fortæller meget mere om de dejlige oplevelser, som en sådan rolle kan give tilbage, når det lykkes.
Endelig vil jeg gerne nævne, at alle klubber har adskillige PHF’er stående i banken i
Rotary Fundation, som kan deles ud til klubmedlemmer, som har gjort en ekstra indsat i klubben eller for Rotary. Benyt jer af denne mulighed for at hædre og takke for
indsatsen. Det er ikke svært at ansøge, og den bliver altid modtaget med glæde.
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