
  

 

 

 

 

 

  

GUVERNØRENS NYHEDSBREV 

LÆS I DENNE UDGAVE 
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• Rotary Peace Fellows 

• Næste Distriktsguvernør 
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• Årsmøde  

• Rotarys fokus områder 

 

Nummer 3, november 2022 

RIP JENNIFER JONES 

Distriktet havde for nylig et rigtig godt møde med Rotary 

International President (RIP) Jennifer Jones i Odense. 

Hun var i Danmark, og senere i Norge, ledsaget af Lena Mjerskaug 

fra Norge. Lena er i årene 2022 til 2024 vores repræsentant i 

Rotary Internationals bestyrelse. 

Mødet i Odense havde deltagelse at ca. 80 rotarianere samt nogle 

af distriktets udvekslingsstudenter. Det blev afviklet som et 

traditionelt klubmøde i Danmark. 

Vi sang Hey Jude med musik i højttalerne og teksten på 

storskærm. 

Der var tankevækkende 3 minutter og forskellige indlæg i løbet af 

de 75 minutter, der var afsat. 

Jennifer er en livlig og fremragende Story Teller. Hun fortalte om 

nogle af sine oplevelser på rejser i embeds medfør. Om personer, 

der har gjort indtryk på hende. Om hændelser, der har brændt sig 

fast i erindringen. Og naturligvis om, hvordan hun forsøger at 

påvirke hele vores store organisation til at gøre mere – bedre. Hun 

talte i en halv time og virkede som om hun kunne have fortsat, hvis 

tiden havde tilladt det. 

Efter mødet skulle de hastes til Herning og derfra videre nordpå. 

De kommer ikke sovende til de store oplevelser. 

Men travlhed eller ej, så ville Jennifer absolut give sig tid til 

fotografering sammen med de unge mennesker. 

 

Distriktsguvernør Hans Skjerning, 

DG1461-2223@rotary.dk 

DG Elect Peter Zinck, pz@hermanzinck.dk 

Redaktør Søren Brandt, sb@skjerning.dk 
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ROTARY PEACE FELLOWS 

Som det sikkert er mange bekendt, tilbyder Rotary hvert år stipendier til 

universitetsuddannelse i konfliktløsning og fremme af fred samt udvikling som 

grundlag for fred.  

Over 1.500 Peace Fellows er uddannet siden 2002. De er efterfølgende beskæftiget i 

ledende stillinger relateret til freds- og konfliktløsning og udvikling. Mange driver 

egen virksomhed, andre er ansat i regeringskontorer eller i NGO’er. Nogen arbejder 

i FN eller Verdensbanken. 

Der udbydes hvert år op til 50 master uddannelser, varighed 15 – 24 måneder. Og 

op til 80 diplomuddannelser, varighed op til et år. 

Rotary har aftaler med 7 forskellige universiteter – Peace Centers. De ligger i Sverige, 

England, Japan, Australien, USA, Thailand og Uganda. 

Ansøgere skal have en bachelor og skal have arbejdet mindst 3 år efter uddannelse. 

Næste ansøgerrunde, gældende for studieårene 2024-25, går i gang til februar. 

Klubber og distrikter har mulighed for at trække på en del af de allerede uddannede 

Peace Fellows. Mange stiller sig til rådighed for et foredrag mod betalt rejse og 

ophold. Måske et intercitymøde, hvor flere klubber arrangerer i fællesskab. 

Interesserede kan følge dette link. Følg vejledningen. 

NÆSTE DISTRIKTSGUVERNØR I RÆKKEN 

 

Alle klub præsidenter har modtaget indkaldelse af kandidater til 

Distriktsguvernør i Rotary året 2025-26. 

Alle klubber kan indstille kandidater og skal samtidig være indstillet på, 

at påtage sig ansvaret som værtsklub for de arrangementer distriktet 

skal afholde. 

Kandidater skal have været medlem af Rotary i mindst 7 år og skal på 

tidspunktet for indstillingen have været klubpræsident i en hel periode. 

Kandidatforslag indsendes til nomineringskomiteens formand  

Niels G. H. Hansen senest d. 16. december 2022.  

Nomineringskomiteen, der blev udtrukket på det nyligt afholdte 

årsmøde, består udover formanden af en repræsentant fra hver af 

følgende klubber: 

Bogense, Vamdrup, Odense Sct. Knud Internationale, Toftlund, 

Svendborg Sydfyn og Svendborgsund. 

Den enkelte klub vælger selv sin repræsentant. 

Der arbejdes i fuld fortrolighed og interviews med indkomne 

kandidatforslag afvikles i december. 

Nomineringskomiteens beslutning er endelig. 

Det er hensigten, at den valgte kandidat kan påbegynde gradvis 

oplæring allerede fra kommende årsskifte og frem mod sin tiltrædelse 

1. juli 2025. 

  

https://rpfaa.org/online-speaker-database/


 

 

 

 

  

DISTRIKTSKONFERENCE OG ÅRSMØDE 

Distriktskonferencen i Svendborg havde deltagelse af ca. 120, heriblandt distriktets 

udvekslingsstudenter, der åbnede med indmarch med deres respektive nationers faner. 

Svendborgs borgmester, Bo Hansen, bød forsamlingen velkommen til byen. 

Dagen igennem var der gode og inspirerende indlæg, af fysisk tilstedeværende 

indlægsholdere, over Zoom fra Litauen og en optaget video hilsen fra Rotary International 

President (RIP) Jennifer Jones. 

Nævnes skal blot dele af indholdet. Det rører noget i én når man hører en engageret fortælling 

om strabadserne på vej mod toppen af Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro. Marlene Jørgensen 

fra Sct. Alban Rotaract gjorde det, på trods af et stærkt begrænset syn. 

Og når man hører om de umiddelbare reaktioner efter den ødelæggende eksplosion på 

havnen i Beirut, Libanon. Hala Ghoussoub er også Rotaract’er og var sammen med sine 

klubkammerater blandt de første i organiseringen af hjælpeindsats efter katastrofen. I de 

første fortvivlede øjeblikke, hvor man ikke helt ved hvor man skal begynde, gav de sig til at 

feje en gade for murbrokker, i simpel trang til at gøre noget. 

Årsmødet havde beretning af PDG Niels Hansen samt aflæggelse af regnskab for seneste 

Rotary år. Begge dele blev modtaget med applaus. 

Og så skulle distriktet vælge ny repræsentant til COL, Council On Legislation, der er Rotary 

Internationals lovgivende råd. Afgående repræsentant, Leif Kenrad, Aabenraa, havde forinden 

givet en beretning om arbejdet. 

Jens Kaptain, Haderslev Hertug Hans, var indstillet og blev valgt med applaus. Jens er valgt 

for en treårig periode, der begynder 1. juli 2023. 

Dagens sidste programpunkt var en formidabel koncert af Marie Carmen Koppel med pianist. 



ROTARYS FOKUSOMRÅDER 

 

Et enestående program for ungdomsudveksling. Det 

lange seje træk for udryddelse af Polio og for at alle 

børn vaccineres. 

Det er programmer, de fleste rotarianere har en eller 

anden fornemmelse af. 

Læg så hertil en hurtig respons når katastrofen 

indtræffer et sted på kloden. Og læg hertil et korps af 

højtuddannede freds- og konfliktmæglere. 

Der er mange gode fortællinger i det. Og det er alt 

sammen lokalt forankret – altid. Der er så at sige 

lokale rotarianere i begge ender, afsender og 

modtager. Også når vores alle sammens Rotary 

Foundation i rigtig mange tilfælde er involveret med 

en del af finansieringen. 

Og rotarianere investerer hvert år millioner af frivillige 

arbejdstimer. Lokalt hvor behov er opstået. 

Internationalt fordi mange ganske enkelt rejser ud og 

tilbyder deres hjælp. 

Sådan er det også når der ydes humanitær indsats 

inden for et af Rotarys 7 fokusområder. 

En eller flere lokale klubber/distrikter registrerer og 

definerer et behov. De yder en mindre finansiering. 

De samarbejder med en eller flere klubber/distrikter 

et andet sted på kloden, hvor man påtager sig at yde 

en anden del af finansieringen. 

Og herefter søger klubberne i fællesskab Rotary 

Foundation om restfinansiering. 

Rotarys 7 fokusområder er:  

• Rent brugsvand, sanitet og hygiejne 

• Fremme uddannelse 

• Sygdomsbekæmpelse 

• Sundhed og sikkerhed for mødre og børn 

• Hjælp til udvikling af lokal økonomi 

• Fremme fred og konfliktløsning 

• Miljø 

 

I begyndelsen af dette årtusinde diskuterede man en 

styrkelse og fokusering omkring projekter med støtte 

fra Rotary Foundation, de såkaldte ”Matching Grants”. 

Der var hidtil gennemført for mange projekter, der 

ikke var kvalitetssikrede og ofte uden bæredygtighed 

til gavn for modtagerne. 

Vi kender alle sammen metaforen om en vandboring, 

der får lov at sande til, indtil den ikke virker mere. Og 

derefter blot bliver glemt med et skuldertræk. 

Derfor blev der udtænkt et helt nyt ”Grant” system – i 

store træk som det kendes i dag. 

I årene 2009 – 2012 blev det nye system afprøvet i et 

pilotprojekt med deltagelse af nogle få distrikter. Der 

blev rettet til og børnesygdomme blev elimineret så 

man i 2013 var klar til at implementere nyhederne 

Worldwide. 

Fokusområderne var en del af nyskabelsen, i første 

omgang 6 fokusområder. I seneste Rotary år er 

”Miljø” tilføjet i betydningen at passe på miljøet. 

Der blev indført en række nye betingelser, for at et 

projekt kan opnå støtte fra Foundation. Ansøgningen 

skal beskrive og dokumentere et konkret behov. Det 

skal fremgå hvem og hvor mange, der forventes at 

drage nytte når projektet er gennemført. Yderligere 

skal ansøgerne forholde sig til en række kvalitets- og 

kontrolpunkter. 

For at sikre bæredygtighed skal et projekt bl.a. 

indeholde undervisning/uddannelse rettet mod dels 

anvendelse og dels løbende vedligeholdelse og 

opretholdelse. 

Der er god hjælp at hente hos distriktets Foundation 

udvalg. 
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