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Sønderborg, den 12. januar 2020

Kære Rotarianer

Aller først rigtig Godt Nytår til alle ude i klubberne. 
Rotaryåret går sin gang. Alle chairs i distriktet er i fuld gang med arbejdet. Det gælder Foundation, 
Ungdomsudvekslingen, Membership, Rotary Danmarks Hjælpefond, Erhvervsnetværk, RLI, Ryla og 
NGSE, for bare at nævne nogen af de rotarianere med lyst til at hjælpe i distriktet med de mangfoldige 
opgaver og projekter, som Rotary også er.
Netop NGSE, som er New Generation Service Exchange kommer med en opfordring til et 
udvekslingsprogram. Et spændende projekt, hvor en ung tysk kvinde søger  at komme på udveksling i 
vore distrikt. På de vedhæftede filer, kan du læse mere om denne mulighed, og kontakte Peter 
Rastrup  Aabenraa RK eller mig, så vil vi formidle videre kontakt.

Distriktstræner Lars Chr. Prytz har sammen med de øvrige Distriktstrænere i Danmark, arbejdet
på at lave et træningsseminar for alle Assisterende Guvernører og guvernørgrupper i Danmark. 
Vi glæder os alle, til at blive klogere på de opgaver, som skal gøre, at klubberne og dermed alle 
rotarianere bliver serviceret.

Herudover anbefaler vi fra Distrikt 1461, at alle rotarianere og klubber kigger i retning af Shelter
Box og Water Survival Box, som er vigtige samarbejdspartnere i vores arbejde med ’Doing 
good in the world’. 
Hvis en klub har midler til humanitære opgaver, og ikke har overskuddet til selv at arrangere et 
globalt hjælpeprogram, så er det en flot måde at hjælpe i verdens brændpunkter. Og der er i 
virkeligheden ret mange steder i verden, hvor der er hjælp behov. Og igen, er der brug for 
hjælp i denne forbindelse, så tøv ikke med at kontakte Guvernørgruppen eller Assisterende 
Guvernører.
Til slut vil jeg gerne opfordre alle rotarianere til at kontakte vores dygtige stab i distriktet, og 
ikke mindst Assisterende Guvernører, såfremt der er tvivl eller behov for hjælp i Rotary-
spørgsmål

Med venlig hilsen

Distriktsguvernør 2019 / 2020  -  Elsebeth Christmas Møller

Sønderborg SYD Rotary Klub
dg1461-1920@rotary.dk
0045 2276 9516


