Guvernørens månedsbrev for maj
I Rotary sammenhænge har de
sidste 7 måneder været rigtig
spændende og givende for
mig.
Jeg har været medlem af Sorø
Rotary Klub siden 1994 og har
bestridt poster som sekretær,
udvalgsformand og præsident,
men jeg har aldrig været så tæt på det arbejde der
foregår dels i distrikt 1480, men også i Rotary International i løbet af de 22 år, som jeg er nu.
At være assisterende guvernør (AG)

målsætninger for året. Det bliver spændende læsning for mig, at sætte mig ind i, hvad ”mine” 9
klubber vil arbejde med. Det er vigtigt, at præsident elect’er sender nogle signaler også til egne
klubmedlemmer om, hvad der kan forventes i næste i Rotaryår. Når målsætningerne er på plads
giver det baggrund for de projekter, der sættes i
gang i klubben og for et godt klubliv.
PETS mødet var meget mere end målsætninger. Vi
fik i løbet af dagen rigtig gode små oplæg om
blandt andet Ungdomstjenesten og funktionen
som Protection Officer, klubudviklingen, e- club og
om PR.
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I september 2015 blev jeg bedt om, at indtræde
som AG for minidistrikt 6 i steder for Axel Lumholt,
som blev DGN. Denne post i Rotary havde jeg ikke
lige set komme, men jeg sagde JA uden ret megen
betænkningstid og uden at have været igennem en
oplæringstid. Men hvor har det været spændende.
Jeg har besøgt alle 9 klubber enten sammen med
Guvernøren eller alene, holdt møder med minidistriktets præsident elect’er og er i gang med planlægningen af det næste rotaryår. Det at besøge
forskellige klubber er meget inspirerende og givende for det videre arbejde. Og hvor er klubberne
forskellige! Mødernes struktur og indhold varierer
meget- og hvor er det godt! Det er netop klubbernes egen identitet, deres DNA, der dels skal være
med til at rekruttere og fastholde medlemmer og
dels skal være grundlaget for de mange projekter i
regi af Rotary, som klubberne skal stå for. Klubberne skal finde en balance mellem det at være en
klub og det at være en Rotary Klub. Alle klubber bør
have en kammeratlig, men også en professionel
tilgang til det at være en Rotary Klub!

Det ”historiske indlæg” med titlen ”Rotary Interna- Distriktskonference
er vel overstået
tional og Rotary Danmark organisationen” af Werner Kahle var et forfriskende anderledes indlæg
om en verdensomspændende organisation, som
jeg kunne lytte mig til, at rigtig mange var glade
for.

PETS mødet i april

ROTARY SERVING HUMANITY, som på dansk er
blevet til: ROTARY TJENER MENNESKEHEDEN.
Som John Germ udtrykker det: ” Der findes ingen
bedre vej til en meningsfuld måde at tjene på end
gennem et Rotary medlemskab.”

Vi fik selvfølgelig også ved vores kommende guvernør Peter Juhlsgaard Jepsen, præsenteret det
kommende års RI tema og fokus, samt distriktets
tema. Den kommende verdenspræsident , John
Germ, har som tema:

Klik på album for at
se billederne fra
konferencen

Se Ravis tale ved
assembly 2015

I kan læse om disse mål, herunder de obligatoriske
aktiviteter, på distriktets hjemmeside.

Det var derfor også med stor glæde, at jeg erfarede, at på PETS mødet, som blev holdt den 9. april i
Karrebæksminde, var der sat fokus på de mål,
som de kommende præsidenter havde sat sig eller
overvejede at sætte sig for det kommende Rotary
år. Disse mål indskrives for hver klub i My Rotary
under Rotary Club Central sammen med distriktets
DICO 1480 Jørgen Maaløv

Det var en rigtig god og givende dag i Karrebæksminde, son forhåbentlig har givet præsident elect’er, sekretærer, kasserer og mange andre en god
inspiration til det kommende års arbejde.
Ungdomsudveksling
Vi hører tit, at det Rotary blandt andet er kendt
for, er udvekslingsprogrammerne og det synes jeg
er med rette. Som ”uddannelsesmenneske” igen-

My Rotary

God sommer til alle
Jeg ser frem til det kommende Rotaryår
Ulla Koch

nem en lang karriere ,kan jeg ikke fremhæve nok, hvor vigtigt
det er med uddannelse for alle, på alle niveauer, - i alle lande,
- i storbyer som i udkanter. Men lige så vigtig er det at påpege, at det, at følge en uddannelse i et andet land, i en anden
kultur med andre læringsformer og traditioner kan være det
vigtigste for et ungt menneske mange år frem. Ja, mange
udvekslingsstuderende udtrykker, at det er det vigtigste år i
deres liv. Maj måned er netop den måned, hvor vi dels i
klubberne er ved at forberede os på at tage afsked med vores
nuværende udvekslingsstudenter og dels er ved at forberede
os på, hvem der kommer efterfølgende. Det er altid spændende at høre, hvad året har givet. Men der sidder også lige
nu mange danske elever til eksamen, som ved ,at de efter
sommerferien skal til et andet land for at fortsætte skolegangen. Og de er meget spændte på, hvad der venter dem! Rotary giver med udvekslingsprogrammer rigtig mange unge mennesker en oplevelse for livet. Og når vi så i klubben , af og til,
får besøg af danske eller udenlandske udvekslingsstuderende
som klubben enten har udsendt eller modtaget for flere år
siden og de, på et klubmøde, fortæller om deres videre uddannelsesforløb og karriere og at de gang efter gang fortæller, at det netop var udvekslingsåret der gav dem ”sparket ”
videre frem, - ja så er det hele sliddet værd. For det er at arbejde at at have udvekslingsstuderende i en klub. Tak for det
store arbejde, der gøres i den sammenhæng.

Reminder fra DICO - ”Husk Hand-on den nye hjemmeside” i Karrebæksminde d. 26. maj kl. 17.
Tilmeldingen foregår på hjemmesiden og specielt bør
CICO´erne betragte mødet som obligatorisk idet det er
dem der skal undervise de respektive klubbers medlemmer i brugen af den nye portal.

FN’s internationale familiedag

Klik her for at se invitationen

Maj måned, specielt her i 2016, er også en familiemåned
med rigtig mange helligdage, konfirmationer og familiefester.
Vi må heller ikke glemme, at FN netop har fokus på familien
her i maj, da 15 maj er udpeget som FN’s Internationale
Familiedag. Dagen blev proklameret på FN’s generalforsamling i 1993 og blev afholdt første gang i 1995. Familiedagen
skulle gerne gennem aktiviteter give mulighed for at fremme
bevidstheden om emner vedrørende familier og øge kendskabet til de sociale, økonomiske og demografiske processer,
der påvirker familier. Se i dagspressen vedrørende aktiviteter
på dagen.
En velfungerende familie er forudsætning for børn og unges
trivsel uanset om man bor hos egen familie, plejefamilie eller
man er udvekslingsstuderende i en fremmed familie.

