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Aktiv
Fleksibel

Innovativ

R international præsident  
John Germ  
- om ledelse og kontinuitet: 
 

 
“Af alt det, vi har lært af arbejdet med at 
udrydde 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.”

----------------------------------------------------
DG = Distriktsguvernør 
DGE = Distriktsguvernør Elect 
DGN = Distriktsguvernør Nominee

20. november 2016 understreges behovet for 
kontinuitet ved information fra RI omkring 
“recent board decisions”: 
 
“Governor’s Responsibilities for Strategic Plan-
ning Conduct, implement, or review district 
strategic planning in consultation with the 
governor-elect and governor-nominee.

Kontinuitet i ledelsen i distrikt 1461  
Jeg har sammen med blandt andre DGE Knud 
Skov og DGN Lars Chr. Pryts udarbejdet 
strategien for distrikt 1461, dækkende de kom-
mende år.
 
Strategien baserer sig på RI Strategic Plan, 
Rotary Internationals Præsidents mål og 
fokusområder, og hvilke mål klubberne har for 
klubudvikling - og ikke mindst:  
Hvad skal distriktet hjælpe klubberne med?

Vi spørger præsident elect på Pre-PETS og alle 
deltagere på PETS og Instruktionsmødet. Vi 
fik sidste år svaret fra ca. 225 deltagere, deres 
svar kommer her i prioriteret rækkefølge: På 
3 års sigt ønsker klubberne distriktet hjælper 
med: 
 
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
7 Fastholdelse af medlemmer 
8 Ensartethed i optagelsesproceduren 
9 Værktøjskassen 
10 Information om RI fra distrikt til medlem   

På PETS og Instruktionsmødet 2017 spørger 
vi igen: Hvad skal distriktet hjælpe klubberne 
med - og dermed evaluerer vi retningen. 

Kontinuitet i ledelsen betyder at både DGE og 
DGN har indflydelse og ejerskab for distriktets 
retning, det har de allerede årene før de bliver 
guvernør, ligesom strategien bliver et resuntat 
af et bredt samarbejde der sikrer fokus på 
kursen.  
Opfordringen om kontinuitet også i klubledel-
sen følges af mange klubber, således kan vi alle 
bedre trække i samme retning.

Jeg glæder mig til det fortsatte Rotary-sam-
arbejde, og hermed en opfordring til at vi alle 
fokuserer på det arbejde der må gøres, for 
vores fælles sag. 

Med venlig hilsen
Bjarne Eilsøe-Jørgensen 
Distriktsguvernør 2016-2017

Kontinuitet i ledelsen - er den eneste vej frem ....



Iår fejrer vi The Rotary Foundations  
100 års jubilæum.  
 
 

Distrikt 1461 opfordrer klubberne i distriktet 
til at deltage i markering af jubilæet, med en 
ekstra donation til END POLIO NOW. Vi er 
meget tæt på vores mål om en polio-fri ver-
den, der er brug for at vi gør en ekstraordinær 
indsats i dette jubilæumsår.

Vi beder derfor klubberne om at donere til 
END POLIO NOW.
Husk at 1 kr. doneret bliver til 3 kr. med Bill & 
Melinda Gates Foundation. 

POLIO STATUS
Siden 1988 (350.000 tilfælde) har vi set en 
reduktion i polio tilfælde med 99,9 % .
Men i 2016 har vi set wild-polio udbrud i 3 
lande:
Afghanistan 12 tilfælde
Pakistan 16 tilfælde
Nigeria 4 tilfælde

HVOR MEGET SKAL VI DONERER.
Klubberne vurderer selv hvor meget de vil 
donere.

SÅDAN INDBETALER DU
Rotary Danmarks polio konto:  
 
Reg. 4180  
Konto nr.: 4777 342 711  
 
- senest 25. juni 2017.  

HUSK at meddele hvilken klub der indbetaler. 
Alle indbetalte beløb vil derefter blive overført 
til End Polio Now.
 

Med venlig hilsen
Distrikt 1461,  
Distriktsguvernør Bjarne Eilsøe-Jørgensen og 
Foundation Chair Carl Peder Adolph.

P aul Harris Fellow til  
ikke-rotarianere.  
De 5 distrikter i Danmark vil i fæl-
lesskab, i anledningen af The Rotary 

Foundations 100-års jubilæum, opfordre til, at 
der samlet i Danmark uddeles 100 Paul Harris 
Fellow (PHF) til personer i  
Rotary-klubbernes lokalområder.  
 
Kender du en person i dit område der fortje-
ner en anerkendelse (PHF)? 
En person der yder service above self, måske 
indenfor vores (klik her) 6 fokusområder. 
 
I distrikt 1461 skal vi uddele 20 PHF,  
forventeligt samtidig som de øvrige distrikter i 
Danmark, i perioden 10. – 24. juni 2017  
 
Hvis din klub har et eller flere motiverede 
forslag til hvem I synes der skal have en PHF, 
sendes forslagene til distriktsguvernør Bjarne 
Eilsøe-Jørgensen dg1461-1617@rotary.dk 
inden den 15. marts 2017.  
 
Efterfølgende vil Rotary Danmark lave en 
samlet bestilling på de klubbers vegne der har 
indstillet til anerkendelsen.  
 
Det er klubberne der indstiller og klubberne 
der donerer.  
 
Med venlig hilsen  
Distrikt 1461,  
Distriktsguvernør Bjarne Eilsøe-Jørgensen og 
Foundation Chair Carl Peder Adolph
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THE ROTARY 
FOUNDATION 100 
ÅR

- END POLIO NOW 
- 100 PHF

https://www.rotary.dk/sites/default/files/inline-files/Rotarys_fokus_folder-tryk_0.pdf
mailto:dg1461-1617%40rotary.dk%20?subject=


VELKOMMEN  
- til nye medlemmer

KALENDER
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Tønder RK:
Susanne Linnet 
Henrik Frandsen 
Thomas Berthou 
Carsten Uggerholt 

Ærø RK:
Mogens Pedersen 
 

ROTARACT 
 
Sct. Alban Odense Rotaract: 
Morten Sattorff 

Kalender

04. mar. Rotary Leadership Institute II

15. mar. PETS og Instruktionsmøde

01. apr. Rotary Leadership Institute III

21. apr. RYLA 2017, 21. - 23. april

04. maj Ny i Rotary

17. maj AFTER PETS 2017

Velkommen til nye 
medlemmer

i distrikt 1461 

Oktober-december 2016
 
Christiansfeld RK:
Jesper Ravn 

Haderslev Hertug Hans RK:
Tine Charlotte Poulsen 
Hanne Berg 
 
Koldingfjord RK:
Søren Poulsen 

Nyborg RK:
Kenneth Strandlyst 

Odense Carolinekilde RK:
Lars Arvad 

Odense City RK:
Jens Heidelbach 
Niels Eriksen 

Otterup RK: 
Jacob Bo Gahvborg-Nielsen 

Rødekro RK:
Bodil Thye 
Lasse Kiseldal Fabricius 
Volkmar Sippel 

Svendborg Sct. Jørgen RK:
Kim Schleppegrel 
Simon Styrup Jensen 
Rocky Jespersen  
Thorbjørn Anhøj  
 
Svendborgsund RK: 
Susanne Schou Johnsson 

Toftlund RK:
Lisbeth Oxholm Andersen 
Erik Jensen 



Når mange bække 
små gør en stor 
å…
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Det gamle ordsprog om, at mange 
bække små kan gøre en stor 
å er stadigt gældende og et af 
beviserne er vores distrikts 

projekt om at hjælpe med at anskaffe en bus til 
handicappede i Litauen. 
 
Projektet startede på Foundation seminaret, 
der blev afholdt i forbindelse med PETS den 2. 
marts 2016.  
 
De tilstedeværende formænd for klubbens 
foundation udvalg hørte om projektet, der 
skulle skaffe en handicapvenlig bus til dårligt 
bemidlede litauere, der i deres voksenliv er 
blevet fysisk handicappede. 
 
For de ramte betyder et handicap ikke kun 
meget dårligere mulighed for arbejde, men 
for de fleste en dermed væsentlig økonomisk 
nedgang og for mange et liv med kun en 
yderst beskeden pension. En situation der let 
kan betyde meget forhøjet risiko for selvmord. 
Litauen har i forvejen Europas højeste og ver-
dens næsthøjeste selvmordsrate, så for mange 
er der ikke langt fra tanken til handling.  
 

I Litauen er sport en stor del af det almindelige 
sociale liv og for gruppen af sen handicappe-
de, der kaldte sig ”Entusiasterne”, var det ikke 
muligt at deltage i sport uden en bus special-
indrettet til de handicappede, hvor de fleste er 
kørestolsbrugere.  Med en bus får de handi-
cappede mulighed for at deltage i et socialt 
liv, der også betyder mulighed for deltagelse i 
diverse konkurrencer, hvilket har en høj social 
status i Litauen.

På PETS i foråret 2016 blev klubbernes 
foundation formænd enige om at gå hjem 
og få deres klubber til hver at yde et mindre 
beløb. Som sagt så gjort og ikke mindre end 14 
klubber gav hver mellem 750 og 4.000 kr. i alt 
39.000 kr.  
 
Beløbet blev doblet fra Rotary Danmarks 
Hjælpefond og der blev givet et District Grant 
tilskud på 2.000 US$, så alt i alt blev der over-
ført 12.000 Euro, som blev et flot tilskud til 
projektets totale omkostninger på 24.500 Euro.
 

Oprindeligt ville Siualiai Rotary Klub købe 
en brugt bus og få den opbygget men nogle af 
klubbens medlemmer indskød lidt ekstra, så 
det blev muligt at købe en ny og selv om det 
betød lidt ekstra ventetid, er der ingen tvivl 
om, at resultatet blev desto bedre for gruppen.

Bussen blev indviet den 19. december med 
pressedækning fra både lokale og landsdæk-
kende aviser og TV i Litauen, hvor de danske 
klubbers støtte også nævnes. 
 
Dette projekt er et flot eksempel på, at når 
klubberne står sammen og alle yder lidt, kan 
vi gøre en forskel, der virkelig kan mærkes. 
STOR TAK til klubberne, der deltog i projek-
tet. 

På vegne af Carl Peder Adolph, Distrikts 
Foundation Formand og Anette Løwert, med-
lem af Rotary Danmarks Hjælpefond.



RYLA 2017
Unge mennesker hjælpes med 
at udvikle deres lederevner....
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TEAM RYLA 2017 i Distrikt 1461 
Vejle Nord Rotary Klub - har ud-
arbejdet et spændende seminar.
 

RYLA betyder Rotary Youth Leadership 
Award, og RYLA er Rotarys program til at 
hjælpe unge mennesker med at udvikle deres 
lederevner og styrke selvtilliden. 

Dette sker i praksis gennem et intensivt leder-
træningskursus for unge mennesker i alderen 
20 til 30 år. 

RYLA-seminarer tilrettelægges og gen-
nemføres under ansvar af rotarianere med 
forretningsmæssig og professionel baggrund, 
og varer normalt  2 til 3 dage i form af et inter-
natkursus fra fredag til søndag.
 
Klubberne topfordres til at udpege et ungt 
menneske i lokalområdet til deltagelse i 
RYLA. 

Tilmelding ved mail til RYLA TEAM 2017 
ved Peter Seehausen pe@seehausen.dk  

Klubben medsender kontaktoplysninger på 
den unge, som klubben vil donere deltagel-
sen i RYLA, pris kr.: 2.500 pr. deltager - alt 
inkl.
 
Tilmelding senest den 10. april 2017

“FIND DIN INDRE LEDER” 
Seminar for unge potentielle ledere 

21. april – 23. april 2017 
på 

Ryes Kaserne, Treldevej 110 – 7000 Fredericia 
 
Program fredag den 21. april 2017
 
Kl. 15.00 Ankomst/registrering og indkvarte-
ring   
 
Kl. 15.30 Kaffe og præsentation af deltagerne 
og fremlæggelse af den enkeltes målsætning/
forventning til seminaret.   
Orientering om programmet og praktiske 
bemærkninger omkring opholdet.   
 
KL. 16.30 ROTARY   
- En verdensomspændende humanitær 
organisation  
- ROTARACT – unge mellem 18 og 30 år  
 
Kl. 18.00 Middag på Soldaterhjemmet vis-a-
vis kasernen   
 
Kl. 19.30 ”Ledelse i dag”   
Helle Laursen, H2Consult, Kolding  
 
Kl. 21.00 Slut på dagen.  
 

Program lørdag den 22. april 2017

Kl. 07.15 Vækning. ”Morgenboost”. Obs. Husk 
at være omklædt, sportstøj.   

Kl. 08.00 Morgenmad   
 
Kl. 09.00 ”Ledelse i Praksis”  
Direktør Mette Brøndum, Lindab A/S, Jels  
 
Kl. 10.30 ”Konfliktløsning - Mød konflikter 
konstruktivt”  
Dorrit West, DIVERGENT, Odense

Kl. 12.30 Frokost på Soldaterhjemmet vis-a-
vis kasernen  
 
Kl. 13.30 Ledelse i Forsvaret   
Oberst Flemming K.V. Agerskov Chef for 
Hjemmeværnets Totalforsvarsregion Fyn, 
Syd- og Sønderjylland  
 
Kl. 15.00 ”Bliv en god networker”  
Simone Lemming Andersen, Strategisk Kom-
munikation Aps  
 
Kl. 17.00 Omklædning til middag  
 
Kl. 18.00 Middag på Soldaterhjemmet vis-a-
vis kasernen  
 
Kl. 20.00 ”Kloge hoveder – Innovation – Kre-
ativitet og kunst”  
Filosof John Engelbrecht, Vejle  
 
Kl. 22.00 Slut på dagen 
 

Søndag den 23. april 2017

Kl. 07.15 Vækning . ”Morgenboost”. Obs.: 
Husk at være omklædt, sportstøj   
 
Kl. 08.00 Morgenmad    
 
Kl. 09.00 ”Morgendagens ledere”  
May Wenche Strømsnes, Better Meatings  
 
Kl. 12.00 Evaluering 
 
Kl. 12.30 Frokost 
 
Kl. 13.15 Farvel og ud af vagten. 
 
Programændringer kan forekomme. 
 
Team RYLA - Vejle Nord Rotary Klub  
– Distrikt 1461  - glæder sig til en engageret og 
aktiv  RYLA CAMP- 2017



DISTRIKT 1461 
FACEBOOK  

ROTARY-
SYDDANMARK
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F acebook  
Distrikt 1461 er nu på Facebook.
 ROTARY - SYDDANMARK

Distrikt 1461 er på Facebook med sin egen 
side, ”Rotary – Syddanmark”.  Siden er åben 
for alle og er en reklamesøjle for vores område, 
hvorfor du meget gerne må dele den med dine 
venner, familie og forretningsforbindelser. Må-
let med siden er at udbrede den gode historie 
om Rotarys arbejde og fællesskab, herunder at 
styrke medlemsudviklingen.

Du kan let finde siden ved at skrive ”Rotary – 
Syddanmark” i søgefeltet på Facebook. Når du 
har søgt siden frem, skal du blot trykke “synes 
godt om”, hvorefter du er klar til spændende 

nyheder og arrangementer fra dit distrikt. Du 
kan også benytte linket i bunden af denne 
tekst, der vil lede dig direkte til siden.

Distriktets redaktører vil løbende bringe 
nyheder om spændende arrangementer, 
videndeling på tværs af klubberne og relevante 
nyheder fra Danmark og verden. Distriktet 
håber, at I som klub og centrale ledelses- og 
ressourcepersoner vil hjælpe med at dele 
nyheden om siden på Facebook, herunder 
opfordre til at ”synes godt om”. Erfaringen 
viser nemlig, at blot få delinger og ”synes godt 
om”tilkendegivelser spreder sig som ringe i 
vandet og ses af mange hundrede mennesker. 
Vores distrikt rummer ca. 2100 medlemmer, 
hvilket betyder at potentialet for Facebook 

som vores reklamesøjle er enormt.

Som klub vil I også få mulighed for at benytte 
siden som jeres reklamesøjle. Ambitionen 
er, at alle lokalområder skal have deres egen 
redaktør, som kan oprette jeres historier, begi-
venheder og nyheder.

Skulle I have spørgsmål, bemærkninger eller 
gode idéer, kan I sende en mail til formanden 
for distriktets kommunikationsudvalg Tommy 
Holst: tommy.holst@gmail.com

Direkte link til Rotary – Syddanmark på 
Facebook:
https://www.facebook.com/rotarysyddanmark

mailto:tommy.holst%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/rotarysyddanmark

