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Aktiv
Fleksibel

Innovativ

Kære Rotarianer. Jeg håber du har 
en dejlig sommer og nyder din 
sommerferie.  
Tillykke til I med nye poster, jeg 

er sikker på det bliver et fantastisk Rotaryår! 
Du møder her et redesignet månedsbrev, du 
ser hurtigt, at der præsenteres en række nye 
tiltag. Jeg glæder mig til at præcisere disse, 
samt flere, i de kommende månedsbreve.

DISTRIKTETS UDVIKLING
I de følgende månedsbreve vil der blandt andet 
være fokus på distriktets udvikling. Jeg og de 
kommende 2 guvernører samarbejder om en 
linje der rækker mindst 3 år frem.  
 
TEMA
Vi har et tema, det ses i distriktets nye logo, vi 
ønsker at være:   
AKTIVE - FLEKSIBLE - INNOVATIVE  Alle 
aktiviteter og tiltag skal skabe VÆRDI for 
distriktets klubber og for Rotary som helhed.

DISTRIKTETS MÅL
Vi arbejder mod konkrete mål, en del af disse 
var allerede fremme på Pre-PETS (PETS = 
Præsident Elect Træning Seminar) i efteråret 
2015, klubbernes præsident Elect bidrog med 
overvejelser omkring deres fokusområder. 
En række mål blev endeligt givet af deltagerne 
på PETS og Instruktionsmødet i marts 2016, 
de blev samme dag prioriteret:

1 Profil/synlighed i lokalområdet og i distriktet   
2 Samarbejde klubberne imellem 
3 Flere medlemmer 
4 Fokus på erhvervsdel 
5 Fælles projekter i distriktet 
6 Pressemeddelelser/kommunikation/presse 
7 Fastholdelse af medlemmer 
8 Ensartethed i optagelsesproceduren 
9 Værktøjskassen 
10 Information om RI fra distrikt til medlem   

VÆRKTØJSKASSE 
Et af ønskerne var en VÆRKTØJSKASSE, med 
inspiration samt værktøjer til klubudvikling, 
vi leverede den som aftalt på After-PETS i 
maj, ligesom den i skabelonform blev langt på 
distriktets hjemmeside (under dokumenter 
2016-2019). I værktøjskassen er blandt meget 
andet givet ideer/skabeloner til organisering af 
klubarbejdet, PR/PI, og optagelsesprocedure.

KONTINUERLIG PROCES 
Processen omkring målsætning er kontinu-
erlig, hvilket betyder at mål og fokusområder 
blive evalueret allerede ved Pre-PETS i dette 
efterår, samt på PETS 2017 - ligesom diverse 
tiltag løbende evalueres . 

UDVIKLING I SAMARBEJDE
Udviklingen af det koncept I vil se udmøntet i 
den kommende tid, er også sket i samarbejde 
med distriktets Assisterende guvernører og 
nøglepersoner i Distriktsrådet.  
Du vil i de kommende år, oftere end tidligere, 
opleve information direkte fra Assisterende 
guvernører og udvalgene i distriktet.

DATOPLANLÆGNING
Datoplanlægning er højt prioriteret. Vi 
planlægger 3 år frem. Vi har fastsat datoer for 
møder, også i distriktet. Dato for guvernørens 
klubbesøg i samtlige klubber er for længst 
kommunikeret ud, ligesom datoer for PRE-
PETS, PETS og After-PETS samt de fleste af 
distriktets seminarer, er planlagt 3 år frem. 

NY I ROTARY
Seminaret NY I ROTARY er fremadrettet 
kun for nye medlemmer. Udover velkomst i 
klubben, så bliver nye medlemmer også budt 
velkommen i et personligt brev fra guvernø-
ren, samt i månedsbrevet. Nye medlemmer 
modtager samtidig dato for det Ny i Rotary 
seminar, hvor der allerede er reserveret plads, 

samt foreløbig dagsorden. 
Alle klubpræsidenter ér informeret herom. 

UDVALGSARBEJDET
Der sker en konkretisering af udvalgsarbejdet 
den kommende tid,  med øget fokus på med-
lemsudvikling, intern og ekstern kommuni-
kation samt på Rotary som erhvervsnetværk. 
Rotaract er nu repræsenteret i distriktsrådet, 
med fokus på udvikling af Rotaract i distriktet.

PROJEKTER
Der er ønske om et øget fokus på projekter, 
lokale som globale. Vi vil de kommende må-
neder give dig et indblik i hvad der sker i di-
striktet, og bringe inspiration til nye projekter.

VÆR AKTIV I ROTARY
Der sker en masse de kommende Rotary-år. 
Med den fleksibilitet der er givet af Rotary 
International, med udviklingen i dit distrikt, 
i din klub, så må vi sige, at det bliver mere 
spændende, udviklende og givende at være 
Rotarianer i de kommende år!  
Min opfordring til dig er at du deltager så 
meget du kan. Vær en aktiv Rotarianer, gør 
en forskel, det vil du selv nyde godt af, og det 
vil andre nyde godt af. 

Velkommen til en fantastisk tid i Rotary, med 
stolthed for vores organisation og ihærdighed 
vil vi sammen udvikles i positiv retning.

Distriktets udvalg er klar til at hjælpe dig og 
din klub. Når vi i Rotary samarbejder, så er der 
ingen grænser for hvad vi kan udrette! 

Jeg glæder mig til at skabe resultater sammen 
med dig.

Bjarne Eilsøe-Jørgensen
Distriktsguvernør 2016-2017



ROTARY INTERNATIONAL  
PRÆSIDENT JOHN GERM 2016-2017

ROTARY TJENER MENNESKEHEDEN 

Rotary har været mange ting for 
mange mennesker de sidste 111 år. 
Gennem Rotary har vores med-
lemmer fundet venner, fællesskab 

og en følelse af at have et formål. Vi har skabt 
forbindelser, fremmet vores karriere og har 
haft utrolige oplevelser, vi ikke kunne have 
fået andre steder. Hver uge i mere end 34.000 
klubber i hele verden, mødes Rotarianere for 
at tale sammen, le og udveksle ideer. Men frem 
for alt, så mødes vi med et altoverskyggende 
mål: At tjene. 

At tjene menneskeheden har været en hjørne-
sten i Rotary lige fra starten, og det har siden 
været vores hovedformål. Efter min opfat-
telse er der i dag ikke nogen bedre vej til en 
meningsfuld måde at tjene menneskeheden på 
end et Rotary medlemskab. Ingen organisation 
er bedre til at gøre en reel og positiv forskel i 
verden. Ingen anden organisation samler så 
effektivt engagerede, dygtige erhvervsaktive 
mennesker fra en lang række, forskellige om-

råder, og gør dem i stand til at indfri ambitiøse 
mål. Gennem Rotary har vi kapaciteten, net-
værket, og den nødvendige viden til at ændre 
verden. De eneste begrænsninger er dem, vi 
stiller for os selv. 

I dag står vores organisation overfor et kritisk 
vendepunkt. En historisk skillevej, som på 
rigtig mange måder vil afgøre, hvad der skal 
ske fremover. Sammen har vi tjent verden på 
en ekstraordinær måde. I fremtiden vil verden 
være endnu mere afhængig af vores indsats. 
Tiden er kommet, hvor vi skal udnytte vores 
succes. Vi færdiggør udryddelsen af polio 
og fører Rotary ind i fremtiden med beslut-
somhed og entusiasme, og bliver samtidig en 
endnu større kraft som virker for det gode i 
verden. 

Af alt det, vi har lært af arbejdet med at udryd-
de polio, er en af de vigtigste og samtidig mest 
enkle sandheder den, at hvis vi vil føre Rotary 
ind i fremtiden, så skal vi alle trække i samme 
retning. Kontinuiteten i ledelsen, i klubben, i 
Distriktet og på RI-niveau, er den eneste vej 
frem, hvis vi vil blomstre og indfri vores fulde 
potentiale. Det er ikke nok blot at få nye med-
lemmer og danne nye klubber. Vores mål er 

ikke kun flere Rotarianere, men flere Rotaria-
nere som kan løse mere godt Rotary-arbejde, 
og blive morgendagens nye Rotary-ledere. 

Hen imod slutningen af sit liv skrev Paul 
Harris med tanke på den vej, der førte ham til 
Rotary: ”Den individuelle indsats kan målret-
tes individuelle behov, men den kombinerede 
indsats bør være dedikeret til at tjene menne-
skeheden. Der er ingen grænser for den styrke, 
som kan opnås gennem en fælles indsats.” 

Han kan næppe have forestillet sig, at mere 
end 1,2 millioner Rotarianere en dag ville 
samle deres indsats og alle deres ressourcer 
gennem vores Rotary Foundation for at tjene 
menneskeheden sammen. Vi kan kun forestille 
os, hvilke store gerninger Paul Harris ville 
have forventet af et sådant Rotary! Det er vo-
res ansvar at nå disse mål, ligesom det er vores 
privilegium at videreføre traditionen med et 
Rotary, der tjener menneskeheden.

Med venlig hilsen

John Germ
Verdenspræsident, Rotary International 2016-17

Rotary International

Verdenspræsident John Germ med hustru Judy Germ (th) hilser på distriktsguvernør Bjarne Eilsøe-Jørgensen med hustru Su Yan (tv)
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The Rotary Foundation - 100 år i 2017

The Rotary Foundation blev i 1917 
grundlagt af daværende præsident 
Arch C. Klumph 
Formål: To do good in the world

TRF (The Rotary Foundation) er i dag en 
af verdens betydningsfuldste NGO (Non 
Government Organisation). 
TRF transformerer donationer til projekter, 
der for alvor ændrer livet for de mange - doing 
good in the world -  både lokalt og globalt!

Vi laver allerede mange og gode projekter, en 
del med støtte fra TRF - men med dig, kan vi 
gøre endnu mere!

HVORDAN MARKERER VI JUBILÆET 
Distrikt 1461 vil komme med bud på hvordan 
vores flotte jubilæum kan markeres. Der 
vil i kommende månedsbreve dels være en 
orientering om igangværende projekter, og 
samtidig muligheder for at yde sit bidrag til 
nye projekter på tegnebrættet.

Et samarbejde om projekter giver også sam-
menhold og er udviklende - for dig, og for din 
klub.

Der er brug for dig. Jeg regner med din hjælp.

Med venlig hilsen
Bjarne Eilsøe-Jørgensen 
Distriktsguvernør 2016-2017



ROTARIADE 

VELKOMMEN 
TIL NYE 
MEDLEMMER

KALENDER

Velkommen til nye medlemmer 
i distrikt 1461 i maj og juni 2016

ROTARY

Ejby:
Jeppe Vang Madsen

Fredericia:
Pernille Kærgaard
Niels Kofoed Nielsen

Fredericia Lillebælt:
Emma Nicole Jahn 
Michael Duelund 

Kolding:
Lene Kongsted  
Christensen 
Michael Pallesgaard Stisen 

Nyborg-Østfyn:
Søren Brandt

Odense City:
Erling Hjernø 
Christian Darum 
Berit Rask Vandsø 
Peter Jørgen Rosendahl

Odense Sct. Knud:
Jens Belling

Otterup:
Allan Bai

Ringe:
Ivan Vestergaard Hansen 
Mads Søe Møller 

Svendborg Sydfyn:
Lars Bøjer Jensen

Svendborgsund:
Jens Storm 
Kasper Føns 
Henrik Sander Zacho 
Henrik Andersen 

Sønderborg Syd:
Jens Lei
Carsten Porskrog
 Rasmussen

Vejle Nord: 
Mikkel Niess
Niels Ebbe Bruun

Vejle Syd:
Karsten B. Vester

Vejlefjord:
:Søren Haslev
 
 
ROTARACT 
 
Sct. Alban Odense:
Camilla Jørgensen

Kalender
19. aug. Governors Dish

27. aug. Rotariade, Litauen

16. sept. Ny i Rotary

24. sept. Distriktskonference

01. okt. Rotary Leadership Institute I

29. okt. Rotary Leadership Institute II

19. nov. Rotary Leadership Institute III
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F å en ny og anderledes Rotary 
oplevelse.  
Oplev en ægte ”Rotariade” 
sammen med flere hundrede 

litauiske rotarianere. ”Rotariade” – tættere 
på en Rotariansk Olympiade kommer man 
ikke 
.
Rotariaden foregår i dagene fra den 27. 
august til 4. september i Palanga, der 
byder på gode hoteller og dejlig strand og 
strandpromenade, hvor sensommeren kan 
nydes i fulde drag.

Det fulde program kan ses på nedenstå-
ende link og den største koncentration af 
begivenheder vil være i weekenden den 2. 
til 4. september, hvor næsten alle 50 litaui-
ske Rotary klubber vil være repræsenteret 
sammen med familiemedlemmer.

Gæster er meget velkomne og der er man-
ge tilbud til gæster i og omkring Palanga 
og Klaipeda, der kun ligger 25 km. fra 
Palanga. Der er lufthavn i Palanga med fly 
fra København og fra Billund via Køben-
havn. Hotel kan bookes enten direkte med 
promotion code ”ROTARIADA XV” på 
de i den litauiske beskrivelse navngivne 
hoteller, men vær opmærksom på, at du 
muligvis kan booke billigere på hjemmesi-
der som f.eks. booking.com  
   
Se programmet HER  
 
På gensyn i Palanga 
 
Venlig hilsen  
Den danske komite for Inter-Country 
Comittee Danmark-Litauen:  
D1440: PDG Jens Søndergaard, sekretær; 
D1450: P Gert Barslund;  
D1461: PDG Anette Løwert, formand; 
D1470: DGE Peter Koefoed;  
D1480: PDG Karsten Sørensen, kasserer 

ROTARIADE 

http://rotariada.lt/about-rotariada-in-english/


GOVERNORS 
DISH 2016 

DISTRIKTS-
KONFERENCE
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Rotarys golfturnering i distrikt 1461. 
 
Fredag d. 19. august 2016 
Hos Odense Golfklub

 DER ER STADIG LEDIGE PLADSER... 
Hvem kan deltage:  Alle Rotarianere i distrikt 
1461 med ledsager samt udvekslingsstudenter 
og gæster (potentielle rotarianere).    
 
Deltagerpris: Pris for deltagelse i hele arrange-
mentet kun: kr. 495,00 incl.   
 

- morgen buffet og bolde på driving-range  
- frokost med 1 øl/vand, samt efterfølg. kaffe.   
 
Prisen gælder for alle! Også medlemmer af 
Odense Golfklub og spillere, der har green 
fee-aftale med klubben.  

Se mere på tidligere fremsendte invitation - 
har du mistet invitationen kan du kontakte 
turneringsudvalget. 
 
Kontaktoplysninger.  
Odense Golfklub Sekretariatet 

Telefon: 6595 9000  
Email: sekretariatet@odensegolfklub.dk  
 
Turneringsudvalget  
Erik J. Mogensen 
Telefon: 4045 0203  
E-mail: ejm@ejm-events.com    
 
Velkommen til Governor’s Dish på Odense 
Golfklub    
 
Med venlig hilsen
Turneringsudvalget

DISTRIKTSKONFERENCE 2016

DAGSPROGRAM  
Kom til en af landets største, ældste og grønneste byer fyldt med historie, eventyr 
og svaner på åen og mød Rotary kammerater fra hele verden og distriktet. I små 
glimt fejrer vi også værtsklubbens jubilæum. Dagen byder på mange gode - ikke 
alt for lange - indlæg, så du også får  tid til at pleje nye og gamle kammeratskaber

LEDSAGERPROGRAM
Byvandring i HC Andersens fodspor, sejltur på åen, domkirkebesøg m.m. Tag 
ledsageren med og vær sammen hele tiden bortset fra de ca. tre timer, hvor der 
holdes klub- og distriktsmøde. Imens guider vi ledsagerne til ekstra oplevelser i 
gå-afstand.

AFTENPROGRAM , FESTMIDDAG OG MASSER AF UNDERHOLDNING 
-18 dansetalenter fra Det kgl. Teater Balletskolen Odense danser mellem bordene. 
-Det fynske kammerkors 30 smukke stemmer synger fire dejligste sommersange.  
-Det dygtige og veloplagte band ”Clazified” spiller hits fra de sidste 50 år. 
-Spis og drik ad libitum hele aftenen til en fair alt-inklusive-pris! 
-Dans eller snak løs til langt ud på natten, som du vil. 
-I glimt fejrer vi jubilaren, men der bliver ingen lange taler. 
 
Der er endnu nogle ledige pladser til distriktskonferencen lørdag den 24. septem-
ber . Skulle du have overset invitationen vi udsendte i foråret, vedlægges den her 
igen. 

Vi glæder os til at se dig til denne distriktets store Rotary-konference og festmid-
dag. 

Med venlig hilsen
Distriktskonferenceudvalget


