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Synlighed – Inspiration – Nærvær - Fun 

Månedsbrev juni 2021. 

Kære Rotarianer.  

Så er det desværre tid til at takke af som Guvernør for Distrikt 1480.  

Den sjette måned i året er opkaldt efter gudinden Juno, overguden Jupiters hustru i den romerske 

mytologi. Hun var himlens og jordens dronning og ægteskabets og mødrenes beskytterinde. Derfor 

har juni måned altid været en god måned at gifte sig i.  

Skoven, hvis vågnende liv og kampe vi har fulgt fra martsdagenes første vårtegn til løvspringets 

endelige sejr, har nu mistet den særlige tiltrækningskraft, der altid giver en gennembrudstid en 

egen charme.  

Med disse ord hentet fra naturens univers, er det mit store håb, at vi også i hele Rotary 

organisationen igen er ved at opleve vores gennembrudstid. Ikke mindst med baggrund i den ikke 

helt nemme periode vi alle har været igennem.  

Jeg kan i hvert fald her nævne to yderligere nyansættelser i Distriktet pr. 1. juli 2021:  

 

Nyansættelser i Distrikt 1480, pr. 1. juli 2021: 

Lise Christensen, som ny assisterende Guvernør i minidistrikt 6. Lise afløser Ulla Winther Koch, Sorø 

Rotary Klub, som igennem en årrække har ydet en fortræffelig indsats som Assisterende Guvernør i 

minidistrikt 6. Lise er medlem af Ringsted Rotary Klub. Særskilt portræt bringes i forbindelse med 

dette månedsbrev.  

Flemming Ulka, som ny formand for PR-udvalget. Flemming er medlem af Nørre Alslev Rotary Klub. 

Han har i en årrække været formand for klubbens PR-udvalg.  

Portræt af Flemming bringes i forbindelse med et senere månedsbrev.  

I ønskes begge et meget stort velkommen ombord. Vi ser meget hen til at samarbejde med jer.  
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Lukning af Svinninge Rotary Klub: 

Svinninge Rotary klub har igennem en periode kæmpet med faldende medlemstal. Der har i den 

seneste tid været drøftet forskellige muligheder for fortsættelse af klubben, herunder 

sammenlægning m.v. Det har dog ikke været muligt at realisere disse planer. Det har medført, at 

klubben på et møde den 26. maj 2021 endegyldigt har besluttet, at stoppe alle Rotary aktiviteter 

med udgangen af juni måned 2021.  

Vi må fortsat konstatere, at vi også fremadrettet, har en stor opgave foran os, ikke mindst med 

hensyn til medlemsfastholdelse samt rettidig ageren overfor klubber som i perioder kan rammes af 

udfordringer på den ene eller anden måde.  

 

Og så lige de sidste inspirationshistorier som året jo har været præget af til glæde for alle.  

Stege Rotary Klub vil gerne have flere medlemmer og lidt mere bredde. Derfor var 9 kvinder 

inviteret til introduktionsmøde. Et spændende tiltag som måske andre kunne benytte sig af.  

Se venligst artikel fra Sjællandske medier den 16. juni 2021 på efterfølgende side: 
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Og endelig et flot indlæg fra Køge Nord Rotary Klub. Indlægget omhandler et superaktuelt emne, 

nemlig medlemshvervning. Notatet er udarbejdet af Søren Evald Jensen, formand for 

medlemsudvalget i Køge Nord Rotary. Se separat indlæg i forbindelse med dette månedsbrev.  
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Et af mine yndlingscitater: Alting har en tid. Nyd det så læge det varer, gælder bestemt også i 

denne forbindelse.  Nemlig min spændende tid som Guvernør for Distrikt 1480, i det Rotary år som 

nu langsomt går på hæld.  

Hvad min hustru og jeg har oplevet i forbindelse med Guvernøruddannelsen, både herhjemme, i 

Vilnius og Gdansk samt ikke mindst vores Home Stay i Sarasota, Florida og på Guvernørskolen i San 

Diego har ganske enkelt været enestående og ikke mindst meget lærerigt.  

The Rotarians we met there will for always be in our minds. We had a good and unforgettable time 

over there.  

Også meget lærerigt har været de mange klubbesøg i hele Distriktet. Hver aften efter et 

Guvernørbesøg er min hustru og jeg selv vendt hjem til Faxe fyldt op med gode oplevelser og 

masser af fælles relationer. En varm tak til alle for venlig modtagelse i forbindelse med besøgene.  

De mange møder I Guvernørgruppen, Distriktsrådet og med de assisterende guvernører vil jeg også 

altid huske. Tak til jer alle for jeres indsats og den måde vi har været i stand til at opretholde den 

gode dialog i en ikke altid helt nem periode.  

Tak til alle klubberne i Distriktet for jeres mange gode historier og diverse indspark som igennem 

hele Rotary året har været med til at tjene som inspiration for mange andre og som har været med 

til at sikre, SYNLIGHED, INSPIRATION, NÆRVÆR OG FUN. Det har været ganske overvældende.  

Husk på, som jeg har sagt masser af gange. Den allerstørste gave vi kan give hinanden, er at give 

noget af os selv. Jo mere du giver, jo mere får du.  

Glem heller aldrig, at hjertet i Rotary er og bliver klubberne og alle de positive ting der foregår 

derude. Det er jer der gør forskellen.  

Det skal være et privilegium at være medlem af Rotary. Noget vi skal være stolte af og være med til 

at gøre en forskel i enhver henseende. Alt hvad vi gør, åbner nye muligheder for nogen andre 

steder.  
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Rotary er ikke blot en klub du træder ind i og bliver medlem af. Det er en invitation til uendelige 

muligheder, for at gå ad nye veje, i et tæt fællesskab med andre.  

Med disse ord ønsker jeg jer og jeres familier en rigtig god sommer. Sørg for at få slappet og få 

hygget sammen med den nære familie, inden vi igen påbegynder et nyt Rotary år.  

Rigtig god vind derude. Jeg ser fortsat hen til at følge jer i bestræbelserne på at udvikle denne 

fantastiske organisation endnu mere. Husk på at det er et fælles ansvar. 

Husk altid på, det er igennem jeres arbejde i Rotary og ved at blive involveret og ikke mindst at tage 

ejerskab, at man bliver en rigtig rotarianer. 

Det er jo fantastisk at være medlem af et fællesskab som rummer både en grad af forpligtelse og en 

grad af frivillighed.  

Derfor er et stærkt fællesskab som Rotary også et fællesskab, der kan rumme forskellighed og 

samtidig har en klar ramme, hvor vi allesammen kan bidrage. Alle bidrager ud fra sit eget 

udgangspunkt.  

Selvom året på mange måder har været anderledes, har det også været vores mulighed for at vise 

omverdenen hvad Service Above Self betyder for os rotarianere. Det synes jeg, at vi for alvor har 

bevist.  

 

Tak for en fantastisk tid sammen med jer i Rotary. Det vil jeg aldrig glemme.  

 

Mange varme Rotary hilsener 

Per Nøddebo Nielsen 

Distriktsguvernør – Distrikt 1480 – 2020/2021. 
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