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Nummer 1, august 2022 

HANS SKJERNING NY GUVERNØR 
Det er ikke nyt for Rotarianere at der skiftes hvert år den 1. juli.  

Af den grund er jeg den nye Distriktsguvernør for Rotary året 2022-2023. 

Jeg glæder mig meget til arbejdet, nu hvor jeg har været ”på vej” i mere 

end 2 år. 

Det har været meget lærerigt for mig at komme langt længere ind i Rotarys 

organisation og få et langt større indblik i hvad Rotary er for en fantastisk 

organisation. 

Alt det jeg har erfaret og tilegnet mig, håber jeg kan komme mig og 

klubberne til gavn under mit virke som Distriktsguvernør. Jeg håber 

ligeledes at kunne bidrage til klubbernes virke når og hvis der er brug for 

det. Som jeg også gerne vil gøre klart for alle klubberne: Distriktet er til for 

at hjælpe. 

 

 

 

 

 

 

FOKUS I DET KOMMENDE ÅR 

Jo, vi skal arbejde med DEI – Diversity, Equity and Inclusion. 

Sagt på dansk: mangfoldighed, ligeværd og inklusion. Dette vil jeg gøre mere tydeligt på klubbesøgene, men det betyder kort fortalt at 

der er plads til alle i Rotary uanset hvad, hvis man kan leve op til de etiske begreber, vi har. Altså uanset nationalitet, køn, hudfarve, 

seksuel observans, religion og evt. handikap – så er der plads til alle i Rotary. 

Vi skal fortsætte med at have stor fokus på at hjælpe Ukraine i den forfærdelige situation de er havnet i. Rotary i Danmark har gjort 

meget – men der kan gøres meget mere. Dette støtter vi også fra Distrikt 1461. 

Fortsat støtte til andre af de store og små projekter vi kan få gennemført, og det gælder også End Polio Now, som jo ikke er slut. 

Desværre kan man sige, men vi er tæt på, selv om der kommer nye polio udbrud rundt omkring i verden, men de er få og de bekæmpes 

straks de fremkommer. 

 

 

 

Distriktsguvernør Hans Skjerning, 

DG1461-2223@rotary.dk 

DG Elect Peter Zinck, pz@hermanzinck.dk 

Redaktør Søren Brandt, sb@skjerning.dk 
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CONVENTION I HOUSTON 

I juni deltog jeg i det årlige Convention i Rotary International, og i år var det henlagt til Houston 

i Texas. 

Det var ventet med stor spænding, da der ikke har været afholdt Convention i 2 år, grundet 

Corona. Så Convention var ventet med længsel. 

Og for mig i særlig grad, da Assembly, Guvernørskolen, i Florida blev aflyst også pga. Corona. 

Det er jeg naturligvis meget ærgerlig over, da jeg jo så ikke fik chancen for at møde mine 

guvernørkolleger fra hele verden. 

Dette var mit første Convention, og jeg skal hilse at sige at det var spændende. 

I alt deltog godt 11.000 rotarianere og ledsagere fra hele verden. Alle folkeslag og mange i 

deres meget farverige lokale beklædning. Men også mange fantasifulde beklædninger fra de 

enkelte lande. 

Åbningsceremonien blev afviklet på én gang. Vi sad i én sal godt 11.000 deltagere på stole – 

og salen var ikke fyldt op. Alt er stort i USA. Et stort anlagt show som nu man kan det i USA. 

Gennem dagene var der mange meget interessante indlæg og foredrag. 

Der er i forbindelse med Convention det man kalder for ”House of Friendship ”. Det er et stort 

anlagt udstillingsområde, hvor mange udstillere viser deres varer, men der var også mange 

udstillere med velgørende projekter. Og hertil en masse Rotary Fellowships, der præsenterer 

sig her. Der var nok at se på ind i mellem foredrag og andre aktiviteter. Ca. 2000 udstillere var 

der. 

Jeg fik også lejlighed til at møde Jennifer Jones, vores nye RI præsident. Den første kvindelige 

verdens præsident, som er fra Canada. Jeg ser meget frem til hendes år som RI præsident. 

Hun er en meget livlig og dejlig varm person. Hun bliver god som verdens præsident og det 

skal I glæde jer over også. 

Vi fik også præsenteret den næste verdens præsident. Gordon R. McInally er RI President Elect, 

og han er fra Scotland. Han bliver også en meget spændende verdens præsident. 

Convention blev afsluttet som det begyndte med en stor samling af alle godt 11.000 rotarianere 

med endnu et stort anlagt farvel show. 

 

 

Stemningsbilleder fra Convention. Indsat Jennifer 

Jones, RI Verdenspræsident 2022-23. 



  

THE ROTARY FOUNDATION 

Rotary og Rotary Foundation fungerer som ét Rotary. The Rotary Foundation som fonden 

officielt hedder forkortes ofte som TRF. 

Indbetalinger til fonden gør det muligt for fonden at hjælpe rotarianere, klubber og 

distrikter til at gennemføre projekter af vidt forskellig karakter og størrelse. Alt fra mindre 

lokale projekter til meget store omkostningstunge internationale projekter kan opnå støtte 

fra fonden. Udover projekter kan fonden yde bidrag til uddannelse for unge studerende 

og udsendelse af et såkaldt Vocational Training Team, hvor rotarianere anvender eller 

underviser om deres faglige kompetencer. 

Klubben bør altid høre om der er mulighed for støtte fra Foundation med et District Grant 

eller ved større internationale projekter om projektet kan være et Global Grant, ligesom 

Rotary Danmarks Hjælpefond eventuelt kan støtte projektet. Reglerne for mulighed for 

støtte findes på Rotary.dk under hhv. Distrikt 1461/Foundation og Hjælpefonden. 

Sidste år fik 5 klubber støtte med et District Grant til genopbygning af tysk skole efter de 

voldsomme oversvømmelser, etablering af shelter ved Hospice i Vejle, afholdelse af 

sommerlejr for traumatiserede familier i Haderslev, studiestøtte til en litauisk studerende, 

renovering af køkken på et børnehjem i Nepal. Et Globalt Grant på knap 60.000$ med 

indkøb af respirator til for tidligt fødte børn på hospital i Litauen blev sat i gang og 

afventer nu blot godkendelse fra The Rotary Foundation. 

Et godt projekt hvad end det er lokalt eller internationalt bør give omtale, der fortæller om 

Rotary og vores arbejde og vækker forhåbentlig interesse for potentielle medlemmer til at 

blive en del af Rotary. 

Derfor: One Rotary… 

Foundation betyder projekter og omtale, der giver mulighed for flere medlemmer, og 

flere indbetalinger giver mulighed for at hjælpe flere! 

Anette Løwert, formand for distriktets Foundation udvalg, 

e-mail:  anette@lowert.dk   tlf.: 24248507 – spørg meget gerne. 

 

DISTRIKTSKONFERENCE 2022 

Den årlige distriktskonference i Distrikt 1461 afvikles i Svendborg lørdag den 8. 

oktober og begynder kl. 07.45 med registrering og morgenkaffe. 

Der er ved at blive sammensat et meget spændende program med internationale 

gæstetalere. 

Det er to unge Rotarianere hvor den ene er Rotaract ‘er fra Libanon og den 

anden er Rotarianer fra Litauen. 

Derudover vil der være flere andre indlæg og talere som jeg håber du vil synes 

om. 

Der er velkomst ved Svendborgs borgmester Bo Hansen. 

Hele dagen afvikles på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, Skovsbovej 43 i 

Svendborg. 

Der kommer inden længe en invitation ud med et program. 

Og husk at hver Rotary Klub har 2 gratis pladser til konferencen. 

Tovholder i konferencen er Uffe Strandby, Svendborg Sct. Jørgens RK. 

ÅRSMØDE 2022 

I forbindelse med Distriktskonferencen den 8. oktober, vil der også blive afholdt 

Årsmøde. 

Det vil der særskilt blive indkaldt til, med en indkaldelse til klubberne. 

På dette års årsmøde skal der vælges en ny COL-repræsentant. 

COL står for Council Of Legislation, og er Rotarys “lovgivende” forsamling, der 

mødes hvert 3. år i USA. 

Hvert distrikt har én COL-repræsentant. Der er et tæt samarbejde mellem de 5 

danske COL-repræsentanter. 

Der er krav om at en COL-repræsentant skal have været Distriktsguvernør. 

Der er også brug for at vi får tilrettet distriktets vedtægter, da der er en 

formulering der ikke er i overensstemmelse med de nyere regler i Rotary. 
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UNGDOMSUDVEKSLING ENDELIG GENOPTAGET 

Sat i bero i 2 år med Covid 19 som klodens altoverskyggende tema. Men nu er Rotarys 

Ungdomsudveksling startet igen. Og det gælder både Short Term og Long Term. 

125 danske unge udsendes i år til 14 forskellige lande. Normal holdstørrelse før 2020 var i niveauet 

160 – 180 og der arbejdes hårdt for igen at nå det niveau. Klubberne i Danmark modtager i år 108. 

Der er fortsat en del af de lande, vi har et godt samarbejde med, der har udskudt 

Ungdomsudveksling til 2023. Men der er heldigvis sket det nye, at vi nu også kan udveksle med 

lande i EU. I år udsender vi forsøgsmæssigt til Frankrig, Spanien og Italien. Øvrige lande vi udveksler 

med i år er: Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Chile, Columbia, Japan, Mexico, Taiwan, 

Thailand og USA. Kun én dansker kommer til Australien i år – og hun er selvfølgelig fra vores 

distrikt. 

Distrikt 1461 udsender 24 og modtager 19 unge på sommerholdet. Derudover bliver der tildelt 

pladser på holdet, der skal afsted til januar, vinterholdet. 

Der er afholdt uddannelses møder for CC, klub Counsellor, og for PO, klubbernes Protection 

Officers. Uddannelse er en betingelse for at vi i Multi Distrikt Danmark kan beholde vores certificering 

som udvekslingsland. Udover møderne på PETS gennemfører vi nu også uddannelse på Zoom 

møder. 

Vi har afholdt 2 familie briefinger i distriktet. Her deltager de udvalgte unge samt deres forældre. Hver 

briefing holdes over en weekend, hvor lørdag går med information til deltagerne og deres forældre. 

Søndag trænes deltagerne til deres store oplevelse. 

På nationalt niveau afholdes desuden afrejsebriefing for alle udvekslingsstudenter, typisk 2-3 dage. 

Her lærer deltagerne hinanden at kende, opdelt i forhold til deres destinationer. Og de modtager 

ligeledes træning i kulturforståelse samt håndtering af dilemmaer og problematikker, de kan møde. 

Distrikt 1461 er velfungerende med aktive klubber og motiverede klub Counsellorer. Der bruges 

meget tid og kræves særlige færdigheder, for at vejlede de unge, der søger udveksling med Rotary. 

Jeg takker alle for godt samarbejde og i særdeleshed Rotex D1461, der hjælper os på alle briefinger 

og som mentorer i klubberne samt til arrangementer for vores Inbound udvekslingsstudenter. Der 

findes ikke bedre ambassadører for ungdomsudvekslingen en jer. 

Dennis Calender – DC1461 

ROTARACT 

En del af min strategiplan er at få oprettet mindst 

én ny Rotaract klub i Distrikt 1461. 

Vi har i distriktet kun én enkelt Rotaract klub og 

det synes jeg er for lidt og ærgerligt. I Odense er 

Sct. Alban Rotaract klub parat til at hjælpe og det 

er jeg meget glad for. 

Desuden har jeg udnævnt en projektleder for 

netop dette punkt i strategiplanen. Det er Lise 

Junker, Odense City Rotary Klub. 

Lise har tidligere været Rotaract ‘er, og er nu et 

aktivt medlem af sin klub. 

 



 

 

KLUBBESØG 

Klubbesøg er snart i fuld gang. Jeg begynder den 16. 

august i Nordborg RK. Det glæder jeg mig meget til. Det, 

at møde andre rotarianere og drøfte relevante emner og at 

blive inspireret til det fremtidige arbejde – det ser jeg 

meget frem til. 

Alle klubbesøg er planlagt så de skulle være gennemført 

inden jul i år.  

 

COUNCIL ON LEGISLATION (COL) VEDTAGELSER RELEVANTE FOR KLUBBER OG DISTRIKT 

Hvis din klub ikke benyttede de mange ”revolutionerende” vedtagelser som blev foretaget på COL 2016 til at 

foretage en revision af klubbens vedtægter, så er det sikkert en god idé at gøre det nu, så klubvedtægterne 

bliver up to date i en moderne digitaliseret Rotary-verden. 

Jeg hjælper gerne med en gennemlæsning og evt. korrektion og/eller forenkling af et evt. nyt sæt vedtægter, 

som jeg gjorde for mange klubber i 2016. 

Anbefalede klubvedtægter kan findes i ”Værktøjskassen” i distriktets dokumenter 

Jeg gør opmærksom på, at de nedenfor beskrevne vedtagelser ER trådt i kraft pr. 1. juli 2022. 

• Referat af klubbens bestyrelsesmøder skal nu offentliggøres for klubbens medlemmer senest 30 dage 

efter mødet. Det var tidligere 60 dage. (Det vil være oplagt, at disse referater lægges på klubbens 

hjemmeside under dokumenter). 

• Indberetning af mødestatistik til guvernøren er nu officielt droppet (selv om det vist har været tilfældet i 

mange år i Danmark, da disse oplysninger jo har kunnet trækkes på hjemmesiden      ). 

• Det er præciseret, at medlemskredsen i klubben skal repræsentere ligeværdighed og mangfoldighed 

uden diskriminerende begrænsninger. 

• Der er ikke længere krav om, at et medlem skal have bopæl eller arbejdsplads i klubbens lokalområde. 

• Ethvert medlem kan nu foreslå potentielle medlemmer i alle klubber (tidligere kunne man kun foreslå 

medlemmer til egen klub). 

• Et medlem af Rotaract må nu deltage i møder i enhver Rotaryklub (svarende til rettighederne for 

rotarianere). 

Leif Kenrad 

COL-repræsentant 2020-23 

 

GOVERNORS DISH 

Der afvikles golfturnering fredag den 19. august på banen i 

Svendborg Golfklub. 

Det er den traditionsrige Governors Dish, 37. udgave, hvor 

en stor sølvplatte går til vinderen for et år, da platten er en 

”vandrepokal”. 

Turneringen begynder med gunstart kl. 09.00, og der er 

registrering fra kl. 07.30 samt morgenbuffet inden 

gunstart. 

Der er frokost og præmieoverrækkelse kl. ca. 14.00. 

 

DET VIDSTE DU SIKKERT, IKK’ 

Rotary og FN har altid arbejdet godt sammen. Faktisk helt fra FN’s stiftende konference i San Francisco i 1945. 49 rotarianere 

deltog i konferencen. USA’s regering havde inviteret Rotary til at deltage i deres delegation, som rådgivere og konsulenter. Fra de 

andre 49 stiftende lande deltog rotarianere i deres egenskab af regeringsmedlemmer og embedsmænd for deres respektive lande. 

 

 
Invitation fra USA’s udenrigsminister Edward Reilly Stettinius Jr. 


