MÅNEDSBREV 2-3. 2018-2019.
Kære Rotarianer.
Så kom vi i gang og guvernøren kom bagud på Månedsbrev, men prøver at hente det forsømte nu.
Først nogle lykønskninger:
Bogense RK fejrede sin 70 års dag på behørigvis over 4 dage med gæster fra både England og Sverige,
Guvernøren med Frue var også inviteret og vi havde et par dejlige dage med reception og festaften,
Bogense RK benyttede lejligheden til at støtte lokale projekter, hvilket er med til at fremme kendskabet til
rotary. Flot arrangement og vel gennemført og Eva og jeg fik nogle nye venner via rotary, både i Bogense og
Sverige, hvis man vil så kan rotary!!
Rødding RK fejrede sin 50 års dag med 4 dage i rotary verdenen, med gæster fra Skotland, vi var inviteret til
en fantastisk reception i Jels, smukke omgivelser og man mærkede rotary ånden hele tiden.
Haarby-Glamsbjerg har haft 40-års jubilæum.
Stort tillykke til jer alle, og os alle for at vi sammen kan holde Rotary i gang.
Golf Guvernor disc: Stort tillykke til Doris Bechmann, for den flotte sejr på Langeland golfbane.
DISTRIKTSKONFERENCEN 2018.
Jeg håber at alle som deltog i Distriktskonferencen fik den samme oplevelse som jeg selv. Gode indlæg
masser af tid til netværk og hyggesnak, billederne vi har fået taget undervejs synes jeg 100% bekræfter mit
indtryk af dagen, og vi havde en meget sjov aftenfest, hvor dansen blev holdt i gang lige til musikken
stoppede, så også her er jeg sikker på at alle havde en festlig aften. Så en stor tak til alle jer som deltog om
dagen og gjorde det til en god rotary dag, og tak til jer som forsatte med aftenfesten og gjorde det til en
festaften. Sammen med Langeland Rotary klub lagde Eva og jeg rammerne og i fyldte dem 100% ud.
Jeg er sikker på at nogle af ledsagerne gerne kommer tilbage for at vise og fortælle deres partnere om de
oplevelser de fik på dagen udenfor konferencen.

SÅ endnu engang tak fordi i kom og og gjorde det til en FANTASTISK DAG OG AFTEN.

FRIENDSHIP EXCHANGE:
Det var nogle glade og helt sikkert inspirerede Tasmanier der forlod D1461 efter nogle hektiske uger med
rigtig mange gode oplevelser og input, en udveksling med landbrug som tema levede helt op til deres
forventninger, så tak til de klubber som deltog i udvekslingen, I har været med til at fremme temaet 20182019 BE THE INSPIRATION.

ROTARY DANMARKS HJÆLPEFOND.
STORT TILLYKKE FOR GODT ARBEJDE OG BEVILLING FRA HJÆLPEFONDEN AF I ALT 239.448,00 kr,- TIL
PROJECTER. GODT GÅET. Nederst i månedsbrevet kan i se hvem og til hvad der er ydet støtte.

DISTRIKT GRAND.
STORT TILLYKKE FOR TIL DE KLUBBER SOM HAR MODTAGET DISTRIKT GRANT. DER VAR MANGE GODE
PROJEKTER OG PENGENE RAKTE IKKE TIL FULD DÆKNING AF ALLE ANSØGNINGER. Ansøgte bevillinger vil
snarest blive lagt op på hjemmesiden også.

STAY GLOBAL-ACT LOCAL = BE THE INSPIRATION, People of action.
Mange af jer har allerede hørt disse ord fra mig, jeg har besøgt rigtig mange af klubberne indtil nu, og er
glad for den dejlige åbne måde i har taget imod mit besøg. Især formøderne har været godt for mig og jeg
håber også for jer i klubledelserne. Det er mit indtryk at det har givet noget til begge parter.
Og jeg mærker hos alle at der arbejdes for at udvikle og styrke jeres klubber, både med indhold og med
antallet af medlemmer.
Jeg plejer at sige en Rotary klub har 3 vigtige ting i sig: Erhvervsnetværk, socialnetværk og en fælles
humanitær indsats så vores verden bliver et bedre sted at leve for alle, vi kan ikke klare alt, men vi kan
hjælpe til at de samfund man lever i, bliver en et bedre sted i hverdagen for mange mennesker.
Det gælder også i vores eget lille samfund, så derfor ordene: vær global, arbejd lokalt. Derigennem kan vi
gøre rotary mere synlig, dette skulle gerne give flere lyst til at være en del af vores netværk, så vi kan støtte
Rotary Foundation mere, for derigennem at hjælpe rundt på hele kloden, hvor hjælpen er tiltrængt.
Jeg vil også takke og sige jeg er meget beæret over de tilbagemeldinger jeg har fået fra klubberne, jeg skal
gøre mit bedste sammen med distriktsholdet for fortsat at leve op til jeres tilbagemeldinger. Være
inspirationen og give hvad vi kan gennem engement, glæde og åbenhed.

DISTRIKTETS UDVIKLING
Jeg har nu besøgt mange klubber og ser at alle har fokus på rotary og især medlem udviklingen, samt det
gode ”klubliv” rigtig mange har taget input fra vores PRE PETS og PETS med i deres arbejde, hvor vi alle
lægger vægt på at styrke og udvide klubben.
TEMA Vi har et tema, det ses i distriktets logo, vi ønsker at være: AKTIVE - FLEKSIBLE - INNOVATIVE Alle
aktiviteter og tiltag skal skabe VÆRDI for jeres klubber og ”BE THE INSPIRATION”

DISTRIKTETS MÅL
Vi arbejder mod konkrete mål, en del af disse var allerede fremme på Pre-PETS (PETS = Præsident Elect
Træning Seminar) i efteråret 2017, klubbernes præsident Elect bidrog med overvejelser omkring deres
fokusområder.
En række mål blev endeligt givet af deltagerne forud for PETS og Instruktionsmødet i marts 2018
De blev prioriteret:
1 PR/IMAGE i lokalområdet og i distriktet, Pressemeddelelser/kommunikation/presse
Jeg har haft den glæde at give jer inspiration til brugen af sociale medier, mange klubber bruger det
allerede aktivt, fordi disse FB, LinkedIn mfl. Kan bruges aktivt ikke blot til at få medlemmer men også til at
øge kendskabet til rotary, især har det den fordel at man kan vise hvad der sker af spændende ting i jeres
klub og dermed øge interessen for ROTARY. De kan også bruges til at lave åbne invitationer til klubmøder,
hvor man har et spændende tema på mødet og dermed måske få kontakt til mulige kommende
medlemmer samtidig. Jeg er blevet spurgt om man må dette, og svaret er klart JA det må man og jeg synes
man skal.
2 Flere medlemmer HURRA HURRA, læs hvorfor
Vi bliver desværre ikke flere, men det gode er at i september måned har vi næsten stoppet netto afgangen
idet vi kun er 4 medlem mindre end ved sidste opgørelse i august GODT GÅET, men ser man på fordelingen
er der klubber som virkelig skal kæmpe for at komme op på tidligere års medlemstal.
MEN, MEN, MEN tilbage gangen er mindre, så stor ros til alle herfra.

3 Fokus på erhvervsdel (Erhvervsforum, andre erhvervsnetværk tiltag i rotary)
Det er med stor glæde at vi har fået startet erhvervsforum SYDFYN, første møde i Svendborg var set med
mine øjne en succes, tak til Birgitte Kjeldsen og område 7 klubberne, næste møde er allerede den
13 NOVEMBER i Svendborg, alle rotarianere er velkomne, tilmelding kan i lave på rotary.dk>distrikt
1461>mødekalender. Skriv jeres navn på og husk at gemme, så er i med. Her kan i også læse hvor og
tidspunkt for mødet.
4 Fælles projekter i distriktet
Vi har masser af plads til flere fælles projekter i distriktet, jeg har fået en henvendelse fra Nigeria omkring
støtte til cykler, de vil gerne have brugte cykler til skolebørn, der kommer mere info når jeg har fået dette.
Men der er flere muligheder, så skriv hvis i har projekter som kunne køres på tværs af klubberne i hele
distriktet.
5 klub til klub samarbejde
Der er allerede mange klub-klub samarbejder, det er mit indtryk at det er med til at styrke netværk på
tværs af klubberne og distriktet.
6 Værktøjskassen
Brug værktøjskassen, det er meget godt i den og vi er ved at få afsnittene mere synlige på hjemmesiden, jeg
håber at alle præsidenter har videre givet værktøjskassen til electerne ellers er det på høje tid. I
værktøjskassen er blandt meget andet givet ideer/skabeloner til organisering af klubarbejdet, PR/PI, og
optagelsesprocedure.

7 Information om RI fra distrikt til medlem
Der kommer rigtig meget fra ROTARY INTERNATIONAL, nok for meget og jeg har dialog for om vi kan finde
en løsning, så vi kun får det som er aktuelt i vores del af verden, vi har jo en anderledes sikkerhed via staten
end mange andre lande, så derfor er vores fokus også prioriteret derefter.
KONTINUERLIG PROCES Processen omkring målsætning er kontinuerlig, hvilket betyder at mål og
fokusområder blive evalueret allerede ved Pre-PETS i dette efterår, samt på PETS 2019 - Især gælder det
om at vi i distriktet udbyder det i efterspørger og at der hele tiden bliver tilrettet.
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. Derfor et det et
kæmpe + at medlemsudvalget nu er med på PRE PETS, det blev resultatet af AG møde i august og en aftale
der kom i forbindelse med møde på distriktskonferencen

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 guvernøren, samt i månedsbrevet.
Nye medlemmer modtager samtidig dato for det Ny i Rotary seminar, NY I ROTARY teamet har nytænkt
konceptet, derfor kommer der dato ændring i afvikling af første seminar. Jeg vil i næste Månedsbrev
komme med evalueringen af de nye koncepter, men kan allerede nu løfte lidt sløret for at det var en
succes.
UDVALGSARBEJDET Der er sket en konkretisering af udvalgsarbejdet, med øget fokus på medlemsudvikling,
intern og ekstern kommunikation samt på Rotary som erhvervsnetværk. Og jeg har det med på mine
klubbesøg, hvor vi snakker om mulighederne på formødet.
ROTARACT & ROTEX er nu repræsenteret i distriktsrådet, med fokus på udvikling af Rotaract og ROTEX i
distriktet. Jeg vil sammen med disse den 8. november afholde møde med henblik på at få den bedste dialog
og kommunikation mellem ROTARY & ROTARACT, ROTEX. Samtidig opfordrer jeg alle klubber til at se
positivt på henvendelser fra ROTARACT og ROTEX
PROJEKTER Der er ønske om et øget fokus på projekter, lokale som globale. Vi vil de kommende måneder
give dig et indblik i hvad der sker i distriktet, og bringe inspiration til nye projekter. VÆR AKTIV I ROTARY
Der sker en masse de kommende Rotaryår. Med den fleksibilitet der er givet af Rotary International, med
udviklingen i dit distrikt, i din klub, bliver det mere inspirerende, givende og sjovt at være Rotarianer i de
kommende år! Min opfordring til dig er at du deltager så meget du kan. Vær en aktiv Rotarianer, vær en
inspiration, 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! BE THE INSPIRATION.

Dette er guvernørens meget, meget sene august hilsen, og sene september hilsen!!!!!
De bedste Rotary hilsner
Distrikts guvernør Lars Chr. Prytz

ROTARY DANMARKS HJÆLPEFOND.
STORT TILLYKKE FOR GODT ARBEJDE OG BEVILLING FRA HJÆLPEFONDEN AF I ALT 239.448,00 kr,- TIL
FØLGENDE KLUBBER/PROJECTER. GODT GÅET.

HADERSLEV HERTUG HANS RK.
Projektet handler om at opføre en hytte i tilknytning til et børnehjem i Ilulissat.
Støtten søges for at muliggøre nogle ønsker for det pædagogiske arbejde med
børnene og de unge. Der er søgt District grant på 12.000,Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 75.000,TØNDER RK.
Projektet skal sørge for at Julemærkehjemmet i Kollund’s lydanlæg udskiftes samt at der
opsættes reoler og skabe på værelserne. Pengene rejses gennem afholdelse af et
"anderæs"
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 30.000,VEJLE SYD RK.
Projektet støtter etablering af solceller til en klinik og skolebygning ved Children Health
and Education Center , Mirondo, Filippinerne. Projektet er i samarbejde med Stairway
Foundation Inc. der er grundlagt i 1990 af danske Lars Jørgensen (fra Vejle) og
amerikanske
Monica Ray der arbejder med at styrke opmærksomheden om sexmisbrug af børn og at
træne
organisationer, myndigheder og fagfolk i forebyggelse af overgreb mob børn.
Der er søgt District Grant på 12.000 kr.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 20.000,FREDERICIA LILLEBÆLT RK.
Der søges om støtte til indkøb af gode skolerygsække med indhold til 50 grønlandske
børn. Siden 1969 har Fredericia fået besøg af børn i 4. og 5. klasse fra Fredericias
venskabs by i Grønland, Ilulissat ( Jacobshavn). Siden ordningen startede i 1969 har
over 3000 børn været på besøg i Fredericia. Børnene bliver indkvarteret privat og
opholdet er af ca. 6 ugers varighed.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 7.000,-

MIDDELFART RK.
AT TALE TIL EN UNG.!!
Projektet støtter udarbejdelse af webfilm og udvikling af mentorordning
i samarbejde med instruktør Jens Arentzen, som
selv har oplevet, at være i en helt umulig situation i sin
barndom, men som ved et tilfælde mødte en person, som for
ham fik betydningen, at han i dag lever et godt liv, - og oven i
købet med overskud til at hjælpe andre i samme situation.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 30.000,VEJLE NORD RK.
Projektet sikrer hjælpemidler til Specialskolen "Vyturelis" i Ukmerge, Litauen,
i form af trappelift og to elevationssenge.Børnehjemmet er specialskole for
fysisk og psykisk handicappede børn fra Ukmerge og omegn.
Skolen har til huse i en to-etages bygning.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 15.000,BØRKOP RK.
Klubben søger om tilskud til etablering af aktivitetsplads ved Børkop Vandmølle for både
børn og voksne, og som samtidig giver mulighed for brugerne til at nyde de smukke
arealer i naturen.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 10.000,LANGELAND RK.
Klubben søger om tilskud til etablering af undervisningslokale i landsbyen,
Abomayo, Ghana. Undervisningen foregår i dag under åben himmel.
Hjælpefonden er ansøgt og har bevilget kr. 14.650,LANGELAND RK.
Fem klubber i Svendborg og på Langeland ansøger om tilskud til projekt
med etablering af vanddrypningsanlæg til arealer hvor der dyrkes grøntsager.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 4.798NORDBORG RK.
Klubben søger om bidrag til finansiering af en 8-dages sommercamp i juni måned 2019.
Camp’en er for 14 – 16 unge fra Litauen i alderen 16 – 19 år, der er under uddannelse

indenfor teknologi og elektronik.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 33.000 kr.

