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Guvernørens nyhedsbrev for januar/februar 2014

Januar er Rotary Awareness Month og februar er World Understanding Month

"Service Above Self" Award

"Service Above Self" Award uddelt for første gang i
distriktets historie

Næstved Østre RK havde d. 22. januar planlagt en Foundation middag i
Kompagnihuset i Næstved til fordel for Kvindecenteret for voldsramte
kvinder/familier.

Klubbens medlemmer blev lidt overraskede, da der pludselig troppede 13
medlemmer af distriktsledelsen samt vores indkommende director, Per Høyen fra
1460, med fru Anette og RRFC Grethe Christiansen med Ib fra 1470  op i lokalet.

Efter velkomsten ved formanden for Foundation udvalget, blev ordet givet til IPDG
Karsten Sørensen, der holdt en formfuldendt tale, der ses her, og som viste sig at
indeholde begrundelsen for tildelingen af Rotarys fornemste hædersbevisning,
"Service Above Self", til PDG Robert Lawson-Smith, fra Næstved Østre RK.

Robert i operation assisteret af IPDG Anette
Løwert fra 1460.

Robert var  guvernør i 2002-03 og har været GSE Chair og teamleder, Formand for
Foundation og PR og senest Delegeret til Council on Legislation.

Derudover har Robert syv gange deltaget og udvist lederskab i Rotary
tandlægemissioner i Peru, Kenya, Ecuador, Brasilien, Thailand og senst på
Jamaica.

Efter talen overrakte Karsten først fra verdenspræsident Ron D. Burton et
hyldestskrift , som ses her, og derefter overrakte Karsten den flotte støbte award.

Så var det tid for indtagelse af en lækker Tapas Buffet og kaffe med lidt søde sager.
Under kaffen blev der solgt lodder for det gode formål, og derefter blev der udtrukket
en lang række donerede præmier, hvor selv undertegnede var heldig et par gange.

Aftenen sluttede af med underholdning af sanger og musiker Safir, der netop var hjemkommet fra turné i USA.

Mange tak til Næstved Østre RK for det fine arrangement og til IPDG Karsten for at have taget initiativet til at hædre Robert.

IPDG Karsten Sørensen begrunder tildelingen Robert og Ruth iagttager Robert får overrakt "Service Above Self"

Flot fremmøde til en helt speciel aften Undertegnede nyder underholdningen Underholdning ved sangerinden Safir

PR & kommunikationskampagnen er i fuld gang

Som det første led i PR kampagnen har nogle klubber i anledning af Rotarys
fødselsdag d. 23. februar allerede holdt Åbent Hus, hvor de har invitereret
interesserede inden for til et Rotarymøde, så deltagerne har haft lejlighed til at stifte
bekendtskab med Rotary og danne sig et indtryk af vores organisation. Andre
klubber holder det senere.
Jeg er spændt på at høre om erfaringerne, så vi kan udnytte dem i planlægningen af
Åbent Hus næste år, og jeg håber, at alle de deltagende klubber vil sende mig
annoncer, artikler og referater fra Åbent Hus møderne, så vi kan dele deres erfaring -
både her i nyhedsbrevet, men også på hjemmesiden

Det næste skridt i PR kampagnen er opstarten af
Iværksætterkampagnen, fordi vi gerne vil understrege, at Rotary også
er et erhvervsnetværk, der blandt medlemmerne har mange
værdifulde kompetencer, som kan være værdifulde for landets
iværksættere.

Hele forløbet er beskrevet detaljeret her, og det ligger også på hjemmesiden under distriktets dokumenter under PR sammen
med forslag til annoncetekst og pressemeddelelse.

Hver klub - eller klubber i samarbejde - skal identificere iværksættere i lokalmiljøet og vælge, hvordan de vil gennemføre
udvælgelsen af det bedste koncept. Den vindende iværksætter skal inden d. 15. maj sendes videre til distriktskonkurrencen,
hvor en dommerkommité inden d. 15. juni vil udpege en distriktsvinder, som går videre til den landsdækkende konkurrence.

Rotary Danmark vælger en vinder d. 15. august, og på Rotarydagen d. 6. september 2014 kåres Rotary Iværksætter 2014 i en
større by i nærheden af iværksætterens bopæl.

Præmien er kr. 25.000 i kontanter og kr. 25.000 til professionelle rådgivere udvalgt i samarbejde med det lokale Væksthus.
Rotary ønsker også at sende vinderen på en uddannelsesrejse ud af Danmark netop for at vise det stærke internationale
netværk og det samarbejde, vi har med Rotary klubber over hele verden, der kan skaffe kontakter til virksomheder og personer,
der kan være til inspiration for iværksætteren.

Workshop med gennemgang af PR værktøjskassen for
klubberne

Den 27. marts samles alle klubbernes PR ansvarlige i Næstved for at få
gennemgået hele PR kampagnen og i workshops arbejde med en lang rækker PR
værktøjer, som er udviklet specielt for landets Rotaryklubber af vores PR
bureau, Access PR og vores ARPIC Karin fra 1470, så vi kan begynde at trænge
igennem medierne med et mere moderne billede af, hvad Rotary står for.

Specielt vil vi gøre meget ud af de sociale medier. 
Der er nu oprettet en Facebook side for Rotary Danmark, der ligger her. Hvis du ikke
allerede har været inde at "like" siden, så er det nu. Og hvis du ikke allerede er på
Facebook, så er det også nu, så du kan være med til at sprede de gode historier og
nyheder fra Rotarys verden rundt i dit netværk.

Der er også blevet oprettet to LinkedIn sider: Den for Rotary Danmark ligger her, og
den for vores distrikt ligger her. Også her gælder det om at blive medlem, så du kan
være med i diskussionerne.

Det er alt sammen meget nyt for mange af os, men efter workshoppen skulle vi gerne have lidt mere styr på det hele.

Under distriktets Dokumenter på hjemmesiden under PR/ PR kampagne/ PR værktøjskasse finder du alle de effektive
hjælpemidler, der er blevet udviklet for og af os som en hjælp til jeres kommende PR arbejde i klubberne.

Specielt vil jeg fremhæve Effektiv PR, som giver et rigtig godt overblik over, hvordan man får mest muligt ud af sit PR arbejde. 

Ligeledes giver PR udvalgets rolle en god indføring i driften af klubbens PR udvalg, som fremover skal have førertrøjen på for at
øge klubbens synlighed i lokalområdet.

Rotary Global History Fellowship

Hvis du er interesseret i at følge med i Rotarys spændende historie, så kan jeg
anbefale dig at besøge Rotary Global History Fellowship på deres hjemmeside her.

Der kan du læse mange interessante artikler om alle dele af Rotarys historie og om
deres arbejde, og hvis du ønsker at blive medlem, kan det ske herfra.

Hvis du er interesseret i at modtage deres gratis nyhedsbrev, kan du bestille
det her. Her er et klip fra det nyhedsbrev, de netop har udsendt i anledning af
Rotarys fødselsdag:

23 February 1905 was a cold winter night, but Paul and Sylvester were used to the
cold of Chicago's winters, and after dinner, they walked to the Unity Building to meet
two other men in Room 711 of the Unity Building. www.room711.org is where the
story begins.

GSE - Group Study Exchange til distrikt 5110 i Oregon, USA

GSE-holdet er i fuld sving med forberedelserne til turen, der starter den 10. maj. De fire team-members vil i
den kommende tid besøge deres sponsorklubber, og i september glæder vi os til at fortælle om vores
oplevelser på Distriktskonferencen.

Værtsklubberne for det GSE-hold, vi skal modtage i vores distrikt, fra Oregon fra den 24. august til 20.
september skal nu på plads. Vores GSE chair Hans Nielsen, Solrød RK, beder om, at klubber, som er
interesserede i at være værter, sender en mail til ham inden udgangen af februar
på hansinielsen@dbmail.dk. 

Der skal bruges 7 værtsklubber, som skal være med til at lave et godt program for holdet og sørge for typisk
3-4 overnatninger for 5 personer.

De bedste hilsener fra Jette Flach Bundgård, Roskilde Østre, GSE Teamleder

RLI - Rotary Leadership Institute - Få pladser tilbage!

RLI gennemføres for første gang i 1480 lørdagene  29. marts, 26. april samt 24. maj 2014 i Næstved.

Der er nu 21 tilmeldte, så der er plads til tre mere. Skynd dig, - det er først til mølle...

Se meget mere om RLI forløbet og info om tilmelding her.

Projekter i distriktet i januar og februar

Herunder er tre projekter, som har optrådt på hjemmesiden i de sidste par måneder, med links til artiklerne.

Hvis jeres klub har gennemført et projekt, så husk at sende tekst og billeder til vores nyhedsredaktør, John Helmersen
på john@lillerosendal.dk

Holbæk RK: Kunst i Holbæk
Kalundborg RK: Studenterhue til udvekslingsstudenter
Store Heddinge RK: Trafiksikkerhedsveste

Jeg håber, at jeg kan bringe mange flere eksempler på projekter i mit næste nyhedsbrev til inspiration for alle.

Holbæk RK: Kunst i Holbæk Kalundborg RK: Studenterhue til
udvekslingsstudenter

Store Heddinge RK: Trafiksikkerhedsveste

Bedre sent end aldrig

Ja, så blev det
alligevel slutningen
af februar, før jeg fik
nyhedsbrevet
færdigt, fordi jeg har
haft utrolig meget
arbejde med
klargøringen af alt
materialet til PR
kampagnen, 

Er der en forkortelse, du ikke lige forstår,
så slå det op på side 16 i de gule sider.

Årsrapport for 2012-13

Klik her for at se den seneste årsrapport
fra Rotary International og The Rotary
Foundation.

Nyhedsbrev for Zone 16

Director Ann-Britt Åsebøl, Norge

Klik her for at se det seneste Zone
16 nyhedsbrev, som er skrevet af vores
norske director Ann-Britt Åsebøl og som
indeholder en hilsen fra
verdenspræsident Ron D. Burton,
highlights fra januars RI Board
Meeting og opdateringer fra zonen.

Abonner på nyhedsbreve

Rotary International udsender en
lang række forskellige nyhedsbreve, der
dækker alle vores indsatsområder.

Her kan du bestille de nyhedsbreve, som
du er interesseret i at modtage løbende,
ved at klikke på MANAGE
SUBSCRIPTIONS. 
Det kræver login til My Rotyary på
www.rotary.org, og hvis du endnu ikke har
oprettet det, så kan du hente
instruktionerne her.

Husk også, at du på hjemmesiden
nederst under din profil kan vælge, om
du vil have tilsendt nyhedsbreve fra de
andre distrikter.

Guvernørens kalender

Så er der kun to klubbesøg tilbage, men
det bliver en travl måned med
Foundation seminar d. 27/2,
Forårsdistriktsmøde i Inner Wheels
distrikt 48 d. 15. marts i Roskilde, PETS
& Instruktionsmøde d. 22/3 og 40 års
jubilæum for Suså RK  med en fest i
Fuglebjerg Forsamlingshus.samme
aften. 
D. 27/3 afholdes PR kampagnens
workshop for vores distrikt i Næstved, og
d. 29/3 kører vi det første modul af RLI
også i Næstved. 
Samme aften holder Svinninge RK 50
års jubilæumsfest på Bromølle Kro, så
jeg kommer ikke til at kede mig.

Rotary E-Club 1480

E-klubben har også haft Åbent Hus. 
Den 25. februar var der chance for at
melde sig til et Skypemøde, og vi er
spændt på at høre, hvordan det gik.

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 uden at logge ind, find
Rotary E-klub 1480 og følg
instruktionerne under knappen
"Erstatningsmøder".

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 på  
www.rotaryeklub1480.dk, hvor de kan
danne sig et indtryk af klubbens
aktiviteter og komme i kontakt med
præsident og sekretær, hvis de vil vide
mere.

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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