Guvernørens Månedsbrev
Sønderborg, den 15. juni 2020

Kære Rotarianer
Jeg er tilbage i min klub til de ugentlige klubmøder. Det er vel nok dejligt!
Jeg håber, at alle har glæde af at tage fat på de sidste uger i dette Rotary-år, samtidig med, at
de kommende klub-ledelser kan gøre de fremtidige møder klar til efter sommerferien.
Præsident-skifte og kædeoverrækkelser står for døren, og det er tid til at gøre status over året
der er gået. Sådan er det også for Jeres Guvernør. Om ganske kort tid tager jeg kæden af og
overrækker den til Jens Kaptain, Haderslev Hertug Hans RK, med ønsket om alt godt for Jens
og hans klub.
Samtidig takker jeg alle der har løst en opgave i klubberne og i Distriktet. Tak til alle
Guvernørassistenter, chairs, Distriktsledelsen, Præsidenter og klubledelser for jeres gode
arbejde med at løse opgaver i og for Rotary. Tak til alle de klubber, som har gjort en ekstra
indsats for at støtte lokalt og globalt – og som værtsfamilier for udvekslingsstudenter og
forældre til vores unge, der har tilbragt et år under fjerne himmelstrøg med
ungdomsudvekslingen.
Det har været et meget oplevelsesrigt år for mig. Jeg har haft glæde af at møde mange af Jer til
Intercity-guvernør-besøg, til pre-PETS og PETS og til Distriktskonferencen. Jeg har haft store og
gode oplevelser med de internationale møder der har været. Assembly, som er Guvernørskole i
SanDiego, Guvernør Elect Training Seminar i Litauen, Convention i Hamborg,
Distriktskonference i Klaipeda i Litauen, møder i Rotary Danmark regi sammen med de fire
andre Guvernører i Danmark – og mange mange andre gode oplevelser.
VENSKAB – VIDEN – VÆRDI blev de tre V ’ er der for mig var ledetrådene i mit Guvernør-år, og
jeg glæder mig over, at Jens Kaptain har taget disse ord med over i Rotary – året 2020-2021

Dette månedsbrev slutter med varme tanker til alle!
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