
 

 

 

 

 

 

 

  

GUVERNØRENS NYHEDSBREV 

LÆS I DENNE UDGAVE 

• Rotary Action Summit 

• Distriktskonference 

• Årsmøde 

• Ungdomsudveksling 

• Verdens Poliodag 

• Kasserer søges 

• Og vinderne er 

• Det vidste du sikkert 

Nummer 2, september 2022 

ROTARY ACTION SUMMIT I ISLAND 

Årets Institute - kaldes nu for Action Summit - var i Island. 

Der var inviteret ca. 60 distrikter fra Zonerne 17-18-19 og 20a. Danmark er med i zone 18. 

Vi var rigtig mange Rotarianere samlet. Alle guvernører fra de 4 zoner samt DGE og DGN og øvrige, som de 

enkelte distrikter har ønsket at sende til dette store Rotary event. 

Fra 1461 deltog DG Hans Skjerning, DGE Peter Zinck, DGN Uffe Strandby og Formanden fra Rotary Danmark 

IPDG Niels G. H. Hansen.  

Vi havde fornøjelsen af at Rotary International Præsident Jennifer Jones var med, sammen med to andre 

tidligere præsidenter - hvem husker ikke tidligere præsident Holger Knaack fra Tyskland. 

Der var rigtig mange fantastiske og flotte indlæg om alt hvad der rører sig i Rotary - internationalt og 

regionalt. Indlægsholdere fra mange dele af Rotary. Også de unge fra Rotaract var på scenen og ville gerne 

skubbe til os erfarne Rotarianere - det var meget positivt, synes jeg. 

Et helt særligt arrangement var, at vi hjemmefra skulle vælge et tema, som vi ville deltage i. Jeg valgte 

Support Education. Der var 7 temaer som alle var koblet på en lokal Rotary klub, til at arrangere dette 

eftermiddags-/aften arrangement. 

Vi var på besøg på flere institutioner i min gruppe, og dagen sluttede af med et forrygende klubmøde. 

Klubben var i en forstad til Reykjavik, der hedder Kópavogur. Vi blev mødt at det lokale skoleorkester der bød 

velkommen med hornmusik - meget fornøjeligt. 

Klubben, der er relativt ny, har 77 medlemmer og hedder Rotary Club of Borgir. Præsident er Jón Pétursson. 

Vi havde på mit hold fornøjelsen af, at Jennifer Jones deltog i klubmødet og det blev en forrygende aften. 

Jennifer Jones holdt naturligvis en meget vedkommende og emotionel tale og der var et indlæg af en Ph.d. 

fra et af de islandske universiteter, der fortalte om vulkanudbrud og jordskælv. Det var meget interessant. Vi 

kan blive overrasket over, hvor mange jordskælv der er på Island. Et år var der over 5000 skælv. Meget 

tankevækkende. 

Alt i alt nogle meget lærerige dage på Island. Der var helt tydeligt noget at tage med hjem. 

 

Distriktsguvernør Hans Skjerning, 

DGElect Peter Zinck og 

DGNominee Uffe Strandby 

Distriktsguvernør Hans Skjerning, 

DG1461-2223@rotary.dk 

DG Elect Peter Zinck, pz@hermanzinck.dk 

Redaktør Søren Brandt, sb@skjerning.dk 

 

Verdenspræsident Jennifer Jones 

og guvernør Hans Skjerning 
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DISTRIKTSKONFERENCE I SVENDBORG 

Der er, som bekendt, Distriktskonference på Svendborg Erhvervsskole, Skovsbovej 43, Svendborg. Der 

er gode P-forhold. 

Det er lørdag d. 8. oktober og ankomst og registrering kan ske fra kl. 7.45. Konferencen starter kl. 8.45. 

Der er afslutning kl. 16.30, så alle kan nå hjem til aftensmaden. Fuldstændigt program er udsendt. 

Det overordnede tema er ”De unge i Rotary”. Nogle indlæg vil være på engelsk. 

Husk at hver klub har 2 deltagere uden beregning. Der er dog ingen begrænsning på antallet af deltagere 

– klubberne får faktura på yderligere deltagere udover de 2. 

Ledsagere er meget velkomne. Der er ikke et særskilt ledsagerprogram, men det er erfaringen, at 

ledsagere såvel som rotarianere, gerne benytter denne lejlighed til at hilse på gode venner og bekendte. 

Der kan netværkes på kryds og tværs. 

Du kan tilmelde dig via nedenstående link. Hvis der er særlige ønsker til bespisningen, kan det markeres 

i tilmeldingen. Hvis du tilmelder ledsager, vil vi gerne have ledsagerens navn ved tilmelding. 

http://rotary.saldi.dk/tilmelding/tilmelding.php?id=5 

 

I forbindelse med Distriktskonference afholdes 

ÅRSMØDE 

Klubberne har 1 eller flere stemmeberettigede, alt efter medlemstal. 

Som det fremgår af særskilt udsendt indkaldelse, sendt til præsidenterne, er der afstemningspunkter på 

dagsordenen. 

Det er vigtigt, at vi kender navnene på klubbernes delegerede til årsmødet. Det letter indskrivningen om 

morgenen og der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder. 

Alle kan overvære årsmødet. 

 

 

UNGDOMSUDVEKSLING 

Mange af distriktets klubber har allerede fundet 

en udvekslingsstudent til udsendelse næste år – 

eller er godt i gang med processen. 

Jeg vil gerne appellere til de klubber, der ikke er 

en del af udvekslingsprogrammet – overvej om I 

skulle prøve det. 

Og jeg vil gerne appellere til de klubber, der ved 

I gerne vil udveksle – kom i gang, hvis I ikke 

allerede er det. 

Vi ved, at Rotary har et af de mest velanskrevne 

udvekslingsprogrammer. Og vi har hvert år gode 

tilbagemeldinger fra både udvekslingsstudenter 

og deres forældre overalt på kloden. 

Vi ved også, at de deltagende klubber har gode 

erfaringer med de unge mennesker. 

Og de unge mennesker får en oplevelse for livet. 

De vender hjem fra et sted på den anden side af 

kloden med større modenhed, bredere udsyn og 

større forståelse for andre kulturer. 

Og så har de fleste fået venner for livet. 

Som noget nyt, og endnu kun forsøgsmæssigt, 

kan der nu også udveksles med 3 europæiske 

lande – Italien, Frankrig, Spanien. 
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VERDENS POLIO DAG 

World Polio Day er hvert år den 24. oktober – samme dag som FN-dagen. Verden over 

markeres dagen, eller ugerne omkring dagen, med aktiviteter der gør opmærksom på, at 

vi endnu ikke er helt i mål. 

Der er stadig vild polio i Pakistan og Afghanistan. Og hen over sommeren har vi fået et 

par påmindelser om, at virus ikke kender nogen grænser. Lande som har været fri for 

polio i mange år, kan pludselig konstatere ny virus. Vi har set det i New York og i 

London, sidstnævnte dog blot målt i spildevandsprøver. 

I år er det 20 år siden Europa blev erklæret fri for polio. Det bliver markeret i WHO’s 

europæiske hovedkontor i København og naturligvis d. 24. oktober. Rotarys enorme 

indsats i bekæmpelse af polio anerkendes verden over og ved seancen hos WHO får 

København besøg af verdenspræsidenten, Jennifer Jones. Og mon ikke der er planer for 

flere aktiviteter, Jennifer skal deltage i, mens hun er i Danmark? 

Rotary har doneret milliarder af kroner og millioner af frivillige arbejdstimer i indsatsen, 

men man kan som bekendt ikke erklære ”færdigt arbejde” før arbejdet er gjort helt 

færdigt. 

Anette Løwert, distriktets formand for Foundation udvalget, opfordrer klubberne til at 

omlægge et klubmøde, i ugerne 40, 41, 42, til en gåtur. Hun udfordrer os alle med 

bemærkningen ”Lad os tilsammen gå 20 mio. skridt, for at markere at 20 mio. mennesker 

er blevet sparet for at miste førligheden på grund af Rotarys indsats med at bekæmpe 

polio”. 

 

DISTRIKTET SØGER NY KASSERER 

Vi skal have en ny kasserer i distriktet. Gerne for en periode på 3-5 år. 

Kassereren er medlem af Distriktsrådet og deltager i rådets møder. 

Uddrag af Funktionsbeskrivelse: 

• Kasseansvarlig 

• Bogføring (ca. 400 bilag på et år) 

• Budget i samarbejde med DG 

• Overvåge budget for enkelte aktiviteter 

• Opkræve evt. betaling for distriktets aktiviteter 

• Kontakt til bank og revision 

En komplet funktionsbeskrivelse findes på dette link: 

https://www.rotary.dk/projekt/distriktskasserer-rotary-distrikt-1461 

Hvis du er interesseret, bedes du kontakte Distriktsguvernør Hans 

Skjerning, gerne på mail: DG1461-2223@rotary.dk 
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OG VINDERNE ER 

 

DET VIDSTE DU SIKKERT, IKK’ 

Da polioepidemien for alvor hærgede i Danmark i 1952-53, var det København der var hårdest ramt. Blegdams Hospital var centrum for behandlingen af smittede. Patienter med 

lammelser i luftvejene blev hovedsageligt behandlet i de såkaldte jernlunger, en stor trykbeholder, der kunne hjælpe med vejrtrækningen. Men ikke tilstrækkeligt, mente en af 

hospitalets anestesilæger, Bjørn Ibsen. Han mente, man hjalp patienterne bedre ved manuelt at give dem luft. Det blev meget mandskabskrævende, men man ansatte alt hvad man 

kunne opdrive af læger, sygeplejersker og plejepersonale. Man ansatte yderligere medicinstuderende. Med god vilje og ihærdighed kunne man nu overvåge og ventilere hver 

enkelt patient døgnet rundt. Behandlingen var en succes. 

Det blev samtidig startskuddet til det vi i dag kender som intensivafdelinger. Da presset af polio tilfælde aftog, etablerede Blegdams Hospital den første egentlige intensivafdeling i 

verden. Med Bjørn Ibsen som chef. 

Bjørn Ibsen blev også rotarianer, medlem i København RK i over 53 år indtil sin død i 2007. 

 

 

Den traditionsrige golfmatch, Governors Dish, blev afviklet på Svendborg Golfklubs smukke anlæg. Der var højt 

humør fra morgenstunden og venskabelige drillerier var en fast ingrediens dagen igennem. 

Der var naturligvis gevinster til vinderne i de forskellige rækker og masser af sidegevinster for udvalgte 

præstationer banen rundt. 

Vinder af Governors Dish vandrepokal: Henry Møller Andersen, Børkop RK 

Vinder af Governors Dash vandrepokal: Inga Dahl Gilling, Vejen (3. gang i træk). Inga var med som gæst. 

Vinder af herrernes A-række: Børge Nielsen, Vejen. Børge var med som gæst. 

Vinder af damerækken: Karin Hansen. Karin var med som gæst. 

 


