
Guvernørens Månedsbrev

Sønderborg, den 6. april 2020
Kære Rotarianer

Aflysninger og udsættelser præger vort samfund i disse uger, og derfor også Rotary.
Der er ikke klubmøder og det påvirker os alle. Jeg savner mine klubkammerater og sådan tror jeg det er 
for mange.
Der arbejdes imidlertid via skype og nettet, og det er derfor en dejlig information at kunne give, at vores
distrikt for første gang i historien har fået godkendt et Global Grant. Et Global Grant er et projekt der 
laves i samarbejde med Rotary-klubber nationalt og Internationalt. Dette Global Grant er en støtte til 
Umerge Hospital i Litauen

Vi har besluttet at bruge nogle af de sammensparede DDF midler til at hjælpe med. DDF midler er penge
der spares sammen i The Rotary Foundation, og som kan bruge på 5 forskellige måder. To af måderne er
at støtte Polio Plus og et Global Grant. Vedhæftet er der en beskrivelse af et Polio Fundraisaing der er 
lavet mellem Per Høyen og Espen fra Zürich kontoret. Vi anvender her 5000US Dollars. Det skal siges, at 
disse 5000 USDollars yngler, og bliver til 30000 idet PolioPlus støttes  af TRF og Melinda og Bill Gates 
Fond.
Yderligere støtter vi et  Corona-Global Grant til fremskaffelse af Værnemidler til et hospital i Litauen – 
ligeledes med 5000 USDollars.
Ligeledes vedhæfter jeg  brev fra København Grundtvig RK, der har foreslået en hjælp til strandede 
rotarianere, hvor man ved hjælp af et link kan søge rotarianere der vil hjælpe der, hvor man befinder sig.
Det skal lige nævned, at det er clearet med Udenrigsministeriet !
Alt sammen godt frugtbare tiltage i vores distrikt. Desværre også en lidt mindre ’frugtbar’ meddelelse er
vedhæftet dette månedsbrev, idet al udveksling er suspenderet i 2020-2021. Det er en beslutning der er 
taget i samarbejde med alle fem danske distrikter. USA, Australien og NewZealand udsender og 
modtager ingen udvekslingsstudenter. Det er ’store’ lande i dansk udveksling, men beslutningen er 
taget udfra anbefalinger der gives fra myndighederne. Der er i sagens natur mange unge mennesker der
bliver skuffede, men det kommer altså i anden række, og jeg ønsker al mulig held til de unge mennesker
og deres forældre, til at finde alternative muligheder for det kommende skoleår.
Til slut vil jeg byde velkommen til ny Assisterende Guvernør i område 3. Hanne Sanko, Børkop RK afløser
Niels Hansen på denne post pr 1.7.2020
Jeg håber at alle giver sig tid til at læse dette månedsbrev – det indeholder vigtige emner og 
informationer.
Dette månedsbrev slutter med varme tanker til alle! 
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