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Nummer 4, december 2022 

ET FANTASTISK HALVÅR NÆRMER SIG SIN AFSLUTNING 
Mit mål var at besøge alle distriktets klubber i min Guvernør periode og helst inden 31. december 2022. 

Møderne blev planlagt og alle klubber sagde ja til et besøg. Det bliver til 44 klubbesøg, da Svendborg 

klubberne har slået sig sammen med min accept. Det første møde fandt sted 18. august 2022 i Haderslev 

RK. Inden jul er 41 klubber besøgt og de resterende ligger først i det nye år. Der har været et enkelt 

morgenmøde, 3 frokostmøder og resten aftenmøder. Nogle ture har været planlagt med overnatning og flere 

besøg på et par dage. 

AG´erne har deltaget i de fleste klubbesøg og med flot engagement – tak til dem. 

Hvor er I forskellige og hvor er I gode og dejlige. Det har virkelig været hvert eneste besøg værd, og jeg 

synes det er et privilegie at få mulighed for at deltage i så mange klubbesøg. Tak for det. 

Derudover har jeg besøgt Vejen Rotary Klub til deres 75-års jubilæum med et par festlige jubilæumsdage.  

Den 19. august blev der afviklet Governors Dish med et flot deltagerantal, og vel gennemført og alle med højt 

humør. 

Der blev afviklet en velgennemført Distriktskonference i dejlige rammer i Svendborg. Dejligt at være under 

forhold med fine lokaliteter og lækker forplejning.  

Når man vælger at besøge alle klubber, så kan man desværre ikke deltage i alle udvalgsmøder og heller ikke 

komme i sin egen klub. Det kan jeg så igen og det glæder jeg mig til.  

Vi har haft besøg af verdenspræsident Jennifer Jones. Samarbejdet i distriktet var forbilledligt, og 

arrangementet forløb på fornem vis. 

De Rotary medlemmer som deltog, mødte en verdenspræsident i øjenhøjde – et varmt og venligt menneske 

med omkring 300 rejsedage i sit præsident år. 

Tak til alle i distriktet, der løbende udfører funktioner med ildhu og engagement – det er en fornøjelse at se 

og det gode Rotary samarbejde giver energi. 

Nu vil jeg ønske alle Rotary medlemmer i Distrikt 1461, samt deres familier en rigtig god Jul og 

et godt og lykkebringende Nytår. 

 

Distriktsguvernør Hans Skjerning, 

DG1461-2223@rotary.dk 

DG Elect Peter Zinck, pz@hermanzinck.dk 

Redaktør Søren Brandt, sb@skjerning.dk 
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STOR KAMPAGNE FOR AT HJÆLPE KYIV 

Odense City RK med DGE Peter Zinck har tidligere skabt god kontakt med rotarianere i Kyiv og 

har allerede sendt hjælp afsted. 

Som tidligere beskrevet i e-mail til alle distriktets medlemmer har Odense City taget initiativ til 

en ny – og meget større – indsamling. 

Vi breder indsamlingen ud til hele Distrikt 1461 og glæder os over, at de øvrige danske 

distrikter har taget pænt imod opfordringen. 

Med god hjælp fra Jysk Fynske Medier samt landsdækkende Tv og radio udbredes budskabet. 

Mange virksomheder har allerede støttet kampagnen og vi håber at få endnu flere med. Og det 

samme er tilfældet med mange Rotary klubber og enkeltpersoner. 

Organisationer, sportsfolk og politikere er også aktive i indsamlingen. 

Du kan hjælpe ved at sprede budskabet. 

Der skal skaffes generatorer, telte, vinduesfilm, elvarmere og andre midler til at holde folk 

varme og skabe lys. 

Der er lige nu indsamlet ca. 5,3 mio. kr. samt et større antal generatorer, men vi fortsætter. 

 

 

 

 

 

 

 

Det er også muligt at lave en bankoverførsel til konto 9880-0000336848 

Skriv ”anonymt bidrag” i forbindelse med betalingen, hvis navn ikke må offentliggøres. 

Alle beløb, uanset størrelse, modtages med tak – og det gode er, at alle indsamlede 

midler sendes ubeskåret til Kyiv – fra Rotary til Rotary. 

ROTARY DONEREDE BRANDBILER TIL KHARKIV 

6 distrikter fra 5 lande og 3 verdensdele gik forleden sammen om at donere 

nye brandbiler til Kharkiv. 

Storbyen havde fået ødelagt en del af sin flåde af russiske bombardementer. 

De 6 distrikter er: 

D1450 Danmark, Midtjylland 

D1461 Danmark, vores eget distrikt 

D1462 Litauen 

D2290 Norge 

D3190 Indien 

D5680 USA 

Når flere lægger kræfterne sammen kan meget lade sig gøre. 

Også 4 nye brandbiler til en krigshærget storby. 

 

 

 



  

ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD 

Det 5. RYLA seminar i rækken i vores distrikt 1461 blev gennemført 11.-13. november med deltagelse af 27 unge M/K med nysgerrighed og interesse for ledelse. Her var der 

mulighed for både at relatere det til egen udvikling og til ledelse af andre. 

Deltagerne blev præsenteret for 9 aktuelle indlæg fra både en erhvervspsykolog, om sundhed på arbejdspladsen, om offentlig ledelse, ledelse i erhvervsvirksomheder, 

militærets specielle ledelsesforhold, i et firma med robotteknologiudvikling, og i forhold til at være iværksætter inkl. også et indblik i Rotarys verden. På grund af lukningen af 

Storebæltsbroen hele lørdag 12. november gik vi glip af et indlæg fra en international erhvervsleder med bopæl på Sjælland. 

2 døgn som internat med dialog og mange spørgsmål til og fra indlægsholderne, opgaver og walk-and-talk med bogpræmier. Og en fælles lukket Facebook-gruppe til sjove 

bemærkninger og flotte fotos. Og med naturlig vægt på socialt samvær og netværksmuligheder. 

Det var en god oplevelse! Også for vi fire tovholdere, der var med hele vejen i forløbet med hver vores opgaver. 

Derfor var vi rigtig tilfredse og glade for feedback og bemærkninger i deltagernes evalueringer som f.eks.: 

“Generelt set en helt vild god weekend. Det er svært at tage en ting ud, for alt har bare kørt” / "Jeg synes virkelig, det har været et godt seminar med gode rammer (tegnet 

hjerte)” / “Meget velorganiseret, gode oplægsholdere og gode faciliteter” / “Spændende foredrag” / “Meget relevante oplæg med en god rød tråd” / “Har lært mange nye ting 

både ledelsesmæssigt og personlige” 

 

RYLA Seminar 2022 Teamet     

                                                       



 

 

GODT NYT OM UDRYDDELSE AF POLIO 

Der er lys for enden af tunnelen – og nu kan vi også 

se lyset! 

For nyligt kom WHO med vigtige og gode nyheder: 

Vild Polio Virus:  

Lukning af de sidste smittekæder er det vigtigste og i 

Afghanistan er antallet af smittekæder reduceret fra 

otte kæder i 2020 til kun en i 2022, og i Pakistan ses 

samme tendens, hvor der i 2020 var 11 smittekæder, 

er der kun en i 2022. 

I Afghanistan er der kun set to tilfælde af vild 

poliovirus i 2022 fordelt i 2 ud af 34 provinser, hvilket 

skyldes en ihærdig vaccinering. Pakistan har set en 

stigning i antallet af tilfælde med vild poliovirus til 20 

i år, men alle er koncentreret i 6 ud af 180 provinser, 

hvilket betyder at der forhåbentlig snart kan ses en 

total udryddelse, da Pakistan samtidig går mod 

lavsæson for smittespredning og vaccinering er 

intensiveret, bl.a. udføres der miljøovervågningstest 

hver anden uge i alle større byer. 

I det sydlige Afrika, Malawi og Mozambique er der 

set få poliotilfælde, hvor virus genetisk er beslægtet 

med Pakistan og da spredningen var meget 

lokaliseret, blev hus-til-hus immunisering hurtigt 

genoptaget trods storme, oversvømmelser, Covid, 

Kolera og andre problemer. Der er også her god 

støtte fra regeringerne, og målet er at sikre en 

immuniseringsrate på mindst 80 %. 

Der er seriøs formodning om at vi i 2023 ser det 

sidste tilfælde af polio.  

cVDPV: (cirkulerende vaccine udløst polio virus) 

I både Afghanistan og Pakistan er det mere end 12 

måneder siden man har set tilfælde af cirkulerende 

vaccine udløst poliovirus og begge landes 

regeringsledelser er meget positive over for 

vaccinationskampagner for at udrydde polio. 

Over 60 immuniseringskampagner måtte aflyses 

under Covid-pandemien, så det var ikke overraskende 

at se en stigning i antal tilfælde der skyldtes cVDVP. 

Siden verden åbnede og immuniseringen kunne 

starte igen har der været en reduktion og en fortsat 

nedadgående tendens undtagen i Den Demokratiske 

Congo Republik (DRC) og Yemen. Global Polio 

Eradication Initiative rapporterer, at tiltag mod cVDPV 

bliver intensiveret i de to lande. 

cVDPV tilfældene i år er blevet rapporteret fra 14 

lande på det afrikanske kontinent, og DRC og Yemen 

står tilsammen for 79 % af alle vaccineudløste 

poliotilfælde. Det tredjehøjeste antal cVDPV tilfælde er 

registreret i Nigeria med 38 tilfælde (7%) i år, men der 

har miljøovervågningsprøverne ført til mere effektiv 

forebyggelse af virusspredning, og nu er antallet 

aftagende. Sidste år havde Nigeria 60% af alle cVDPV 

tilfælde, så Nigeria har oplevet en stor reduktion. 

Yemens har for nylig lovet seks fastlagte dage med 

en 12-dages margin for at immunisere i det nordlige 

Yemen, og en lignende aftale blev indgået tidligere på 

året i det sydlige Yemen, og WHO understreger at: Så 

snart vi har adgang, klarer vi opgaven. 

Udbruddene i London, New York og Israel har alle 

haft tilfredsstillende reaktioner. 

 

nOPV type 2 – den nye orale vaccine 

Den nye vaccine er nu verificeret til brug i 39 lande 

og er allerede anvendt mere end 500 millioner gange 

og er fundet lige så effektiv og sikker som den 

tidligere vaccine. Den nye vaccine er desuden mere 

stabil og giver dermed færre tilfælde af cVDPV. 

Aiden O’Leary, direktør for polio i WHO, stillede sig 

selv følgende to spørgsmål: 

Er der et klart svar på, om det fysisk er muligt at 

udrydde polio? og svaret er JA! 

Er der en klar plan for at sikre udryddelse af polio? 

Her er svaret også JA! 

Aiden sluttede med denne opfordring: 

Det er ikke et spørgsmål om, hvad man skal gøre – 

det er et spørgsmål om at gøre det! 

Alle opfordres til at give sit bidrag til udryddelsen af 

polio. For 25 kr. sikrer du et barn bliver fuldt 

vaccineret mod polio. Få skattefradrag hvis du 

støtter med minimum 300 kr. via Rotary Danmarks 

Hjælpefond – du finder ”støt med et beløb” under 

Hjælpefonden på Rotarys hjemmeside eller ved at 

bruge dette link: 

https://ssl7.saldi.dk/rotary/api/kortbetaling.php?re

gnskab=Hj%C3%A6lpefonden  

 

Anette Løwert, formand for distriktets Polio Plus 

udvalg. 


