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Nummer 5, februar 2023 

DIGITALT ROTARY NORDEN HAR SNART JUBILÆUM 
Rotary NORDEN, vores skandinaviske medlemsblad, udkommer som bekendt 

stadig på papir. 

Men vidste du også, at du kan få en digital udgave i stedet for den trykte? Den 

digitale udgave af bladet har 10 års jubilæum her i foråret. Heldigvis er der 

mange, som får den digitale udgave, men jeg vil gerne slå et slag for at få flere 

med. 

Papirudgaven er bekostelig i produktion og forsendelse. Og der kommer 

alligevel en dag, hvor vi må overgå helt til den digitale udgave – det er 

fremtiden. 

Du kan bestille den digitale udgave i din profil på hjemmesiden – eller få 

klubbens sekretær eller CICO til at hjælpe dig. 

Så får du en e-mail med et link når der er en ny udgave. 

Rotary NORDEN har også sin egen app – den fås både i App Store og i Google 

Play. 

Gør det nu, hellere i dag end i morgen. Så er du med helt fremme den dag vi 

stopper med papir og tryk. 

Når du bruger den digitale løsning, kan du samtidig søge i tidligere numre af 

Rotary NORDEN. 

 

Distriktsguvernør Hans Skjerning, 

DG1461-2223@rotary.dk 

DG Elect Peter Zinck, pz@hermanzinck.dk 

Redaktør Søren Brandt, sb@skjerning.dk 
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FORKORTELSER OG BETEGNELSER 

I Rotary bruger vi mange forkortelser. 

Anette Løwert og Knud Skov har lavet en overskuelig oversigt, som de kalder ”Lidt i tillæg”. 

De skriver i indledningen: ”Forkortelser kan være nyttige og tidsbesparende. Men de kan til 

gengæld gøre det helt umuligt at forstå, hvad der tales om.” 

Og fortsætter indledningen med denne lille tekst. 

PE fra Silkeborg Østre RK søgte DRFC om støtte til et GG. Hun havde talt med AG, der 

anbefalede at spørge DG, der henviste til DRFC. Klubben havde en underskreven MoU og fik 

lovning på 5.000$ i DDF med et ønske om snarlig godkendelse fra TRF.  

Download som pdf. via dette link: (Du skal være logget ind på rotary.dk) 

https://www.rotary.dk/system/files/inline-files/__Lidt%20i%20till%C3%A6g%20...___0.pdf 

 

 

 

 

 

PETS I ODENSE 

PETS – træningsseminar og netværksmøde – for næste års klubledelser har 

allerede mange tilmeldte. Tak for det. 

Der er fortsat en del, som ikke har taget stilling til deltagelse. Det er nyttigt 

for arrangørerne, hvis du lige går ind på kalenderen og tilmelder eller giver dit 

afbud. 

Det fulde program kan downloades i kalenderen – det er et godt program. 
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STATUS PÅ FØRSTE HALVÅR 

Distriktets halvårsregnskab er udarbejdet og ligger på distriktets hjemmeside. D1461-værktøjskasse-guvernør 2022/23. 

Klubbesøg. Jeg har nu besøgt alle klubber i distriktet og har oplevet pænt deltagerantal. Jeg vil gerne sige tak for den positive modtagelse jeg har fået i alle klubber og nogle 

interessante drøftelser og spørgsmål. 

Det har været et privilegie at være på besøg i alle klubberne og møde så mange engagerede Rotarianere og spændende personer i klubberne. Tak for det. 

Nye klubber. Et af målene i mit guvernør år er at fokusere på nye klubber. 

Der er ved at blive etableret en Rotaract klub i Haderslev med Hertug Hans RK som faderklub. Det er virkelig glædeligt at det nu begynder at tage form i Haderslev. 

Der er samtidig taget initiativ til eventuelt at starte en Rotaract på Sydfyn, med min egen klub Svendborg Sct. Jørgens som faderklub. Der afholdes informationsmøde i 

Svendborg d. 6. marts. Her inviteres de studerende i byen. Mødet afholdes på SIMAC, der er den store maritime uddannelsesinstitution i Svendborg. 

Sct. Alban Rotaract klub i Odense hjælper og er med ved informationsmødet. Jeg håber vi lykkes med det. 

Beskrivelse kan ses via dette link: https://www.facebook.com/events/2492528020922972 

 

NÆSTE ÅRS VERDENSPRÆSIDENT 

RIPE – Rotary International President Elect, R. Gordon R. McInally, tiltræder som vores næste præsident d. 1. juli. Han er fra Skotland. De kommende guvernører har allerede 

mødt ham til træningsseminar i Florida i januar. Det er også ved denne lejlighed, det kommende års tema offentliggøres. 

 

                                                       

 

 

ROTARY OG PARTNERE MED HURTIG RESPONS PÅ JORDSKÆLV I TYRKIET OG SYRIEN 

Den frygtelige katastrofe, der ramte Tyrkiet og Syrien, har fået øjeblikkelig respons. 

Allerede inden for de første døgn efter jordskælvene aktiverede RI Præsident Jennifer Jones Rotarys 

katastrofeberedskab. Hun har været i kontakt med distrikterne i de berørte områder og har opfordret 

distriktsguvernørerne til at søge hjælp fra The Rotary Foundations katastrofemidler. 

Bestyrelsen i The Rotary Foundation har afsat et øjeblikkeligt beløb til hurtig respons og har åbnet en 

dedikeret katastrofefond, der modtager donationer frem til udgangen af marts. 

Vores nære samarbejdspartner ShelterBox sendte omgående et hold til området for en tidlig vurdering 

af de mest presserende behov. Der er siden indsat flere hold og de første nødforsyninger er allerede i 

anvendelse, bl.a. telte og termotæpper. 

Donationer til Rotary Foundations katastrofefond kan ske via rotary.org 

Donationer direkte til ShelterBox kan ske via shelterbox.org 

https://www.facebook.com/events/2492528020922972

