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Glædelig jul og godt nytår

Guvernørens nyhedsbrev for december 2013
December er Familie måned med fokus på alle dele af den store Rotaryfamilie - ud over din egen familie også Rotaract, GSE, RYLA, Alumni og
udvekslingestudenter m.v.

Så er det allerede blevet tid til at ønske
dig en rigtig glædelig jul og et godt og
spændende nyt år med gode oplevelser
både i dit private liv og i dit Rotaryliv.

Rotary PR og image kampagne
I december måneds leder på forsiden af hjemmesiden beskriver jeg detaljeret og med link til alle
dokumenter, hvordan det er lykkedes os at skaffe midler fra Rotary International til at gennemføre en
landsdækkende PR kampagne for at øge det generelle kendskab til Rotary og til at hjælpe klubberne med
at følge op i deres lokalområder med gode historier om det arbejde, de udfører. Her er en kort beskrivelse
af kampagnen.
Nu er det tid til at tænke over, hvad det er I vil være kendt for i jeres område.
I øjeblikket er det kun 22 af distriktets 49 klubber, der har en formand for et PR udvalg, men jeg håber, at de
andre klubber hurtigt vil udpege et PR udvalg eller i hvert fald en PR ansvarlig, som vi kan kommunikere
med omkring det forestående PR arbejde i kampagnen.
Det vil være en forudsætning for, at klubben på det lokale plan får det optimale udbytte ud af hele
kampagnen

Guvernør Jørgen
Windfeldt

Åbent Hus i anledning af Rotarys fødselsdag d. 23. februar 2014
Som det første led i kampagnen vil vi gerne markere fødselsdagen med et
Åbent Hus i så mange klubber som muligt landet over.
Vi vil gerne udbrede kendskabet til Rotary og benytte lejligheden til at
invitere interesserede indenfor i klubben, så de kan se, hvad vi Rotarianere
laver.

Rotary Norden i
elektronisk udgave

Klubberne inviterer personligt og via annoncering i aviser og på sociale medier,
og vi gør opmærksom på kampagnen nationalt og på distriktsniveau.
Hvad klubberne vil vise på denne dag, er helt op til dem selv, men det er en
fantastisk anledning til at udbrede kendskabet til Rotary´s historie og de lokale
projekter, som kører på klubniveau og distriktsniveau.
Det vil også være en god idé at oplyse om, hvordan klubben kører med hensyn
til traditioner, og det er ligeledes en god anledning til diskutere de værdier, der
fokuseres på, og hvordan klubben gerne vil kendetegnes.
Måske kan der opstå nye ideer denne dag. Ved et åbent hus arrangement er det
enkelte Rotary medlem ambassadør for Rotary og bærer Rotary nålen, og der
vises imødekommenhed og forståelse for de potentielle nye medlemmer fra
lokalområdet, der måtte komme på besøg den dag.
Vi håber, at der tages godt mod initiativet, og vi vil gerne høre, hvad i oplever, og
vi håber også, at I husker at få fortalt historien på de sociale medier og i de
lokale aviser.
Vi ved godt, at det hele sker med meget kort varsel, men vi håber, at I vil være i
stand til om nødvendigt at bytte lidt rundt på jeres programmer, så I får et egnet
program til Åbent Hus aftenen.
Det er nu muligt også at finde Rotary
Norden digitalt på internettet.

God fornøjelse!

Gå blot ind her for at se tidligere numre
tilbage fra og med 2011.

Donation til Rotary Danmarks Hjælpefond

Nu kan du også vælge, om du fremover
vil modtage Rotary Norden som et printet
blad eller et elektronisk blad.
Du går ind på dit eget navn i
medlemslisten på hjemmesiden og
vælger Rediger profil. Nede i bunden
af siden ser du valgmulighederne:

Du kan stadig nå at give en donation til Rotary Danmarks Hjælpefond i år, og du
kan selv bestemme, hvad pengene skal bruges til.
Du kan støtte et projekt, der vælges af Hjælpefonden eller du kan øremærke din
støtte til et af følgende projekter:
• End PolioNow
• Filippinerne
• Shelterbox
• Water Survival Box
• Skolebørn i Uganda
Alle frivillige bidrag til RDH er fradragsberettigede op til 14.500,- pr. person pr.
år.
Her er link til bidragssiden.

Filippinerne • Foto: Punjabi News Worldwide

Opdatering om Water Survival Boxe

Støt End Polio Now

Vores engelske Rotary-venner i Rotary Club of Chelwood Bridge ved Bristol, har
nu sendt hele Water Survival Box-lageret på i alt 600 kasser til Filippinerne og
modtager meget gerne flere donationer, så lageret kan fyldes på ny både til
brug i Filippinerne men også som beredskab i forhold til behovet for rent vand
andre steder i verden.
Boksene med indhold kan, som det tidligere er nævnt, give en familie på fire
rent vand i et helt år. Foruden udstyr til rensning af forurenet vand indeholder
kassen også køkkengrej, værktøj, forbindinger og hygiejneartikler, som dækker
de overlevendes behov de første uger efter en katastrofe.
Vi har her i distriktet introduceret ideen om at give en Water Survival Box i gave
Rotarianere fra den engelske Rotaryklub har travlt
f.eks. i julegave, og Hugo Pike, som er koordinator for projektet i Chelwood
Bridge, har taget ideen til sig og vil nu udbrede den til England og Irland med en med at pakke kasserne.
oversættelse af vores gavebevis, som kan ses på hjemmesiden
www.1480.dk/wsb
Solrød Rotary Klub har her i december promoveret Water Survival Box og har
haft et eksemplar af boksen og brochurer med på deres julestand i Solrød
Centeret. Jeg håber, at både klubber og individuelle rotarianere i vores distrikt
vil bakke op om projektet i 2014 og vil henvise til hjemmesiden, hvor der er
mere info og bestillingsformular: www.1480.dk/wsb
En Water Survival Box er rent vand til nødlidende – hurtigt og enkelt
En Water Survival Box koster kun kr. 1.500,- og giver en familie på fire personer
rent vand i et helt år, så det er et meget overkommeligt projekt.
For at gøre det nemmere for klubber og for rotarianere at bestille Water Survival
Box, har vi oprettet en speciel hjemmeside www.1480.dk/wsb og udnævnt en
distriktsansvarlig for WSB, Jette Flach Bundgaard, Roskilde Østre.

Typisk indhold af en Water Survival Box

GSE - Group Study Exchange 2014 til Oregon, USA
Den 10. maj 2014 rejser distriktets GSE-hold til Oregon, hvor der venter en måneds kulturelle, sociale og
faglige oplevelser i Distrikt 5110. De fire deltagere, som blev udvalgt den 22. november, er :
Nina Sønderskov Suensen, der er lærer på Bogø Kostskole og sponsoreres af Stege RK
Kirsten Stadil, der er selvstændig translatør og sponsoreres af Solrød RK
Michelle Andreassen, der er sælger hos Jo Safety og er sponsoreret af Nykøbing F. Vestensborg RK
Ole Vive, som arbejder i Nykredit og er vurderingsspecialist og sponsoreres af Faxe RK
De fire deltagere har allerede holdt deres første planlægningsmøde sammen
med distriktets GSE-Chair Hans Nielsen, Solrød RK og teamleader Jette Flach
Bundgaard fra Roskilde Østre RK. En del af forberedelserne handler bl.a. om at
forberede en præsentation af holdet samt nogle inspirerende input til
amerikanerne om vores distrikt og Danmark.
Gruppen vil under opholdet i Oregon blive indkvarteret hos distriktets Rotaryfamilier og få praktikophold svarende til deltagernes individuelle fagområder.
Opholdet vil derudover byde på besøg i flere af det amerikanske distrikts
klubber og præsentation ved den årlige distriktskonference.
Distrikt 5110 dækker to tredjedele af staten Oregon og den nordlige del af
Californien og har 72 klubber og 3.800 medlemmer.

Formålet med gallaaftenen er, at de
ønsker at skabe en dejlig fælles
oplevelse for rotarianere og deres familie
og venner - samt at skabe et overskud på
mindst 150.000 kr. til støtte for End Polio
Now.
Billetter sælges efter først-til-mølleprincippet på dette link:
evitamedrotary.nemtilmeld.dk

Klik på kortet for en større udgave

I efteråret 2014 er vores distrikt vært for et GSE-hold fra Oregon efter aftale med
distriktsguvernør for 5110, Jim Lussier, som vores guvernør mødte under
Assembly - "guvernørskolen" - i San Diego i januar 2013.
Det bliver her vores distrikts klubber og medlemmer, som skal medvirke til at
sammensætte et spændende program for vores gæster, som også vil blive
privat indkvarteret og få mulighed for faglige udfordringer og kulturelle
oplevelser hos os.

De har booket alle teatrets ca. 1.050
pladser til denne event - og i pausen
bydes der på champagne og
kransekage, som er inkluderet i
billetprisen.
Påklædning: Festtøj - smoking/mørkt tøj.
De håber hurtigt at få udsolgt - og
glæder sig til at dele denne oplevelse
med jer.

Guvernørens kalender

Deltagerne fra vores GSE-hold 2014 vil besøge sponsorklubberne inden
afrejsen og vil på Distriktskonferencen kommende efterår fortælle om opholdet
i Oregon samt på opfordring besøge de klubber i distriktet, som har lyst til at
høre mere om sommerens oplevelser.
Jette Flach Bundgaard
GSE teamleder

Område 5 i distrikt 1470 inviterer
rotarianere med familie og venner til at
overvære opførelsen af EVITA på Det Ny
Teater:
Lørdag den 1. februar 2014 kl. 20.00

Klik på kortet for en større udgave

RLI - Rotary Leadership Institute i Distrikt 1480

Resten af måneden kommer til at stå i
julens og nytårets tegn.

Distrikt 1480 har besluttet at gennemføre lederuddannelsen Rotary Leadership Institute (RLI) i foråret
2014.

Jeg mangler kun 12 klubbesøg i det nye
år.

Programmets formål er at styrke de lokale Rotary-klubber ved at give uddannelse indenfor Rotarys mange
områder, og det at være leder i en frivillig organisation. RLI er for de rotarianere, som klubben ser som
kommende ledere og udvalgsformænd i Rotary, såvel på klub som på distriktsplan.

11. januar 2014 er der Kick Off møde for
PR kampagnen, hvor projektgruppen og
alle landets AG´ere får gennemgået
planerne for hele forløbet af Access-pr,
så vi kan starte med at informere
klubberne om de kommende PR
aktiviteter.

Gennem tre intensive undervisningsdage spredt over tre måneder undervises
deltagerne i de mange forskellige facetter af det at være ”rotarianer”. Emnerne
spænder vidt fra viden om de mange uddannelses- og hjælpeprogrammer, og
hvordan disse støttes og organiseres, til emner som personlig udvikling,
ledelse af frivillige, samt hvordan den gode lokale ledelse i klubberne kan
organiseres.
Det er fælles for alle modulerne, at undervisningen er uhyre deltagerorienteret,
og udover små introduktioner genereres hovedparten af viden på uddannelsen
gennem deltagernes egne erfaringer baseret på såvel jobmæssige som
private kompetencer.

Rotary E-Club 1480

RLI er for dem, som ønsker at udbygge deres kendskab til Rotary, samt ønsker
at få et bredere netværk i distriktet. Det er for rotarianeren, der ønsker at vide,
hvorfra Rotary kommer, og som ønsker at være med til at præge, hvad Rotary
skal være i fremtiden.
Underviserne er samlet blandt distriktets medlemmer med kompetencer
indenfor alle facetter af det ”at være rotarianer”. Du vil derfor kunne møde alt fra
yngre og forholdsvise nye rotarianere til tidligere distriktsguvernører, som alle
har deltaget i fakultetstræning og modtaget diplom på deres kvalifikationer til at
undervise på RLI. Alle sammen med lyst til at støtte op om, at deltagerne på RLI
udbygger deres viden og kompetencer indenfor ledelse i Rotary – og dermed
kommer til at gøre en forskel.
RLI gennemføres over tre lørdage: 29. marts, 26. april samt 24. maj 2014.
Alle tre dage foregår undervisningen i Herlufsholm Idrætscenter, Herlufsholm
Allé 233, 4700 Næstved .
Ansøgningsskema finder du her, og ansøgningsfristen er 1. februar 2014.
RLI er yderligere beskrevet i denne RLI introduktion.
Enhver kontakt skal ske til distriktets formand for RLI, Henrik Tams Gildberg, Kærsangervej 63, 4300 Holbæk
Mobil +45 4013 9353 • E-mail: htgildberg@gmail.com • Skype: htgildberg • LinkedIn: http://dk.linkedin.com/in/henrikgildberg

RI Convention i Sydney, Australien 1-4 juni 2014
Hvis du ikke allerede har prøvet at deltage i et RI Convention, så har du nu chancen for at
opleve årets største Rotary begivenhed i Sydney samtidig med, at du får chancen for at
se operahuset og opleve Australien.
Distrikt 1470 har fået et rejsebureau til at tilrettelægge en 7 dages tur og en 14 dages tur
i Australien inden Convention. Se forslaget her.
Se meget mere om RI Convention 2014 i Sydney og tilmeld dig her. Fristen for billigere
tilmelding er netop af verdenspræsidenten blevet forlænget til 15. januar 2014.
Se også den australske side med oplysninger om, hvad du kan opleve under dit ophold i
Sydney her.

E-klubben har nu haft deres første
fysiske møde i anledning af guvernørens
besøg.
Ud over de medlemmer, der var fysisk til
stede, var der Skypeforbindelse med
medlemmer fra København, Viborg og
Frankrig.
Klubben trives, men er på udkig efter
flere medlemmer, så hvis du kender
nogle, der har lyst til at stifte bekendtskab
med Rotary, men som ikke har mulighed
for at afse den faste ugentlige aften, så
vis dem e-klubbens åbne hjemmeside:
www.rotaryeklub1480.dk, hvor de kan
danne sig et indtryk af klubbens
aktiviteter og komme i kontakt med
præsident og sekretær.
Husk, at du også selv når som helst kan
gå til møde i e-klubben, hvis du er
forhindret i at deltage i et møde i din
egen klub og få det regnet med som
"Mødt i anden klub". Bare gå ind på
hjemmesiden og følg instruktionerne
under knappen "Erstatningsmøder".

Hvis du har brug for assistance eller yderligere information, er du velkommen til at
kontakte distriktets RI Convention Chair, Peter Müller fra Nykøbing F. Vestensborg RK.

Emner for nyhedsbrevet
for januar:
Rotarys fødselsdag d. 23. februar 2014
skal fejres med Åbent Hus hos alle de
klubber distriktet, som vil være med til at
tiltrække potentielle medlemmer som et
led i PR kampagnen.
Jeg håber at kunne viderebringe idéer fra
nogle af klubberne om deres planer for
arrangementet som en inspiration til
andre klubber.

Rotaract i 1480 igen?
Rotary Institute i Billund 27 - 31 august 2014
1. juli 2014 indtræder PDG Per Høyen fra distrikt 1460 som director i
Rotary International, og han har valgt at lægge næste års Institute i Billund.
Året efter bliver det i Litauen.
Per har valgt at åbne op for tilmelding for 100 rotarianere ud over
repræsentanter fra guvernørgrupperne og distriktudvalgsformænd m.m., så
her er en unik chance for at opleve et seminar og/eller Institute:
Seminarer:
28. august kl.14:00 – 29. august kl.12:00 med valg mellem emnerne:
• The Rotary Foundation
• Membership
• New roads for Rotary
Institute:
29. august kl. 13:30 – 31. august kl.12:00
Det inkluderer en get-together i Atlantis og Ridderslottet i Legoland fredag aften og en galla middag lørdag aften.
Om lørdagen arrangeres en heldags ledsagertur.

Det er efterhånden nogle år siden, at
vores eneste tilbageværende
Rotaractklub i Roskilde smed
håndklædet i ringen, så vi nu som det
eneste distrikt i landet ikke har en
Rotaract klub.
Det vil vi gerne lave om på, så kontakt
mig, hvis du har kontakter eller idéer til,
hvordan vi får det op at stå igen, og så vil
jeg give en statusrapport i næste
nyhedsbrev.

Se meget mere her.

Guvernørens nyhedsbrev
Udsendes til distriktets medlemmer og
øvrige interesserede rotarianere.
Send mig en e-mail, hvis du har
kommentarer, idéer til emner eller
forslag til forbedringer af nyhedsbrevet
på dg1480-1314@rotary.dk
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