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Synlighed – Inspiration – Nærvær - Fun 

Månedsbrev februar måned 2021.  

 

Kære Rotarianer.  

Endnu en måned går på hæld og dagene bliver længere og længere. Noget vi mennesker altid ser 

hen til efter en lang, mørk og kold vinter. Og måske ikke mindst i denne Covid-19-tid.  

I det gamle Norden kaldtes februar for blidemåned, som var en hentydning til, at vinteren nærmede 

sig sin afslutning, og vejret langsom begyndte at blive blidere.  

Vi er nu kommet godt ind i anden halvdel af det igangværende Rotary-år. Det får mig til at repetere 

Verdenspræsident Holger Knaacks ord – Rotary Opens Opportunities samt mine egne ord for 

Rotary året 2020/2021– Synlighed – Inspiration – Nærvær – Fun.  

På den sidste dag på Guvernørskolen i San Diego fik alle kommende guvernører overrakt et 

personligt brev fra Holger Knaack, indeholdende 4 hovedpunkter: 

• Vi skal være aktive i forbindelse med at etablere nye klubber, andre klubmodeller og også tænke 

ind i oprettelse af Rotaract-klubber. Vi må også gerne tænke ind i at få flere kvinder med i 

Rotary.  

• Hver klub skal min. en gang om året sørge for at holde et strategimøde. Hvor vil vi være henne 

om 5 år? Og hvad skal være med til at bringe os derhen? Hvilken betydning vil det have for vores 

medlemmer? Kort sagt: Kend din klubs DNA.  

• Vær omhyggelig med udvælgelse af nye medlemmer. Vær sikker på at de er et godt match for 

din klub og at din klub møder deres forventninger. Engager dem og tag vare på de nye 

medlemmer. Der er ikke nogen forkert alder med hensyn til Rotary.  

• Fortsæt din klubs bestræbelser i forbindelse med End Polio. Vi må fuldføre det løfte vi har givet 

alverdens børn. Målet er 1.500 USD pr. år pr. klub i forbindelse med End Polio og herudover 100 

USD pr. medlem pr. år til øvrige støtteformål.  
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Alle 4 punkter er meget vigtige i forbindelse med vores tiltag for løbende at udvikle Rotary og 

dermed sørge for at denne fantastiske organisation er med til fortsat at præge verden i 

forbindelse med, Doing good in the world.  

 

Med hensyn til mine ord – Synlighed – Inspiration – Nærvær – Fun – som i mine indtil videre 29 

klubbesøg har været et gennemgående tema, må jeg bare sige, at jeg er meget taknemmelig for 

den måde som klubberne i Distrikt 1480, indtil videre, har ageret på i dette Rotary år. Det har på 

mange måder ikke været noget nemt år. Alligevel har der været en iderigdom og foretagsomhed 

som jeg er meget positivt overrasket over. Det vidner ikke mindst de mange gode og positive 

historier om, som løbende har været bragt i mine månedsbreve. Fortsæt endelig med det.  

Husk altid på. ”Hjertet i Rotary er og bliver klubberne, og alle de positive ting der foregår 

derude.  

HJÆLPEFOND: 

Også når vi taler projekter har der været god gang i Distrikt 1480. Vores kommende formand For 

Rotary Danmarks Hjælpefond, Ulla Winther Koch har i månedsbrevet for januar måned 2021 

redegjort for en del af disse projekter. Hold jer ikke tilbage. Der er fortsat penge i kassen. I 

skaffer ideerne/projekterne og Hjælpefonden skaffer pengene. Noget for noget.  

FOUNDATION: 

Også vores nye team omkring Foundation og Grants, John Hvass og Erik Richard Svend Kolvig-

Raun er kommet godt fra start og har sammen med klubberne leveret nogle fine resultater. Se 

skrivelse som er vedlagt dette månedsbrev.  
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COVID-19: 

Flere rotarianere har i de seneste måneder rettet henvendelse til mig for at få at vide hvordan vi 

eventuelt kan hjælpe i forbindelse med COVID-19. Denne opgave er ikke så ligetil. Jeg ved dog at 

nogle rotarianere har udført diverse hjælpeopgaver i forbindelse med pandemien. En af 

årsagerne til, at vi i et land Som Danmark ikke har så mange muligheder for at hjælpe er, at vi 

herhjemme har et meget velfungerende samfund, og dermed ikke det samme behov for hjælp 

fra frivillige kræfter. Det skal dog bestemt ikke afholde nogen, såfremt muligheden skulle opstå.  

I tilknytning til dette er det en stor glæde for mig at meddele, at The Rotary Foundation, siden 

marts 2020 har bevilget USD 32 mio. i verdensomspændende bevillinger, relateret til COVID -19. 

Guvernøråret 2020/21: 

Som jeg tidligere har slået til lyd for, vil jeg ikke kalde Guvernøråret 2020/2021 for mit år, men 

derimod vores fælles år. Jeg har bare den store glæde og fornøjelse at få lov til at stå i spidsen for 

Distriktet i dette år. Vi har i fællesskab en forpligtelse til at udbrede kendskabet til Rotary endnu 

mere og i fællesskab tage ansvar for at det sker.  

Guvernørgruppen står sammen og forsøger i videst muligt omfang at fastlægge 

retningslinierne/strategierne, således at de ikke kun ligger 1 år ud i tiden, men derimod rækker 

flere år frem. Kort sagt vi asfalterer vejen så den er til at køre på fremadrettet. Det vil vi også 

gerne have klubberne til. Og jeg ved at flere klubber allerede er godt i gang. Det vil jeg komme 

tilbage til i et senere månedsbrev. Kun på denne måde udvikler vi os og bliver stærkere sammen.  
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Lad mig kort symbolisere det ved nedenstående seneste 3 års Rotary logoer:  

 

 

                                            

                                                      

 

 

 

Også her kan man tale om en vis form for samhørighed. Det sidse logo/tema er indkommende 

Verdenspræsident, Shekhar Mehta`s – SERVE TO CHANGE LIVES – som er temaet for året 

2021/2022. Det kan næsten oversættes med ordene, – Jo mere du giver jo mere får du. Og det er 

så sandt som det er sagt. Et udtryk som jeg har anvendt på utallige klubbesøg.  
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Årets PETS: 

Åets PETS bliver i år afviklet en smule anderledes.  Da de nuværende restriktioner fortsat ikke giver 

os fuld handlefrihed, afholdes årets PETS over 2 møder.  Møderne afholdes fortrinsvis virtuelt og 

nærmere indbydelse vil ramme relevante målgrupper i begyndelsen af marts måned 2021. Følgende 

ligger dog fast:  

 PETS A – møde afholdes lørdag den 27. marts 2021 kl. 10.00 – 12.00. Dette første møde tager 

udgangspunkt i budgettet og i den kommende guvernørs fokusområder. Dette første møde 

gennemføres som et rent ONLINE – ZOOM møde for alle Præsident Electer. Desuden deltagelse af 

AG`erne, Guvernørgruppen samt DICO og Distriktstræner.  

PETS B – dette møde afvikles som et kombineret ZOOM møde og et fysisk møde i AG-grupperne. 

Dato for dette møde kommer snarest.  Her er deltagerne Præsident Elect, sekretærer samt 

Councellors. Desuden deltagelse af AG`ere, Guvernørgruppen, DICO, Distriktstræner samt 

oplægsholdere. Nærmere information om dato og deltagerkreds kommer i begyndelsen af marts 

måned 2021.  Ansvarlig for møderne er kommende Guvernør, Reinhard Sværke-Jessen.  

 

Mange varme Rotary hilsener, 

Per Nøddebo Nielsen 

Distriktsguvernør 2020/2021 

Distrikt 1480 
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