
 

 
  

I dette nyhedsbrev: 

DISTRIKT 1461  
NYHEDSBREV 10, 2020-2021 

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES 

• Guvernørens leder 

• En helt særlig award 

• Rotary og Covid-19 

vaccinationer 

• Distriktsguvernør 23/24 

• PETS og Instruktionsmøder 

• Inspirationsteam årgang 1 

• Formand for medlemsudvalg 

• Endnu et distriktsmøde 

• Shelterbox 

• Nye medlemmer og kalender 

Kære Rotarianere i Distrikt 1461 

Velkommen til det tiende nyhedsbrev for guvernøråret 2020-

2021. 

Denne gang kan vi byde på uddeling af en helt særlig international 

Rotaryaward, videohilsen fra Holger Knaack, nyt om flere centrale 

poster i distriktet samt ikke mindst tilbud til alle klubber om 

forskellige typer hjælp til klubbens udvikling.  

Som altid håber vi du får god inspiration af de forskellige indlæg, 

og hertil er du velkommen til at sende os indlæg eller ideer til 

indlæg. 

Rigtig god fornøjelse med nyhedsbrevet! 

Guvernør Jens Kaptain og Nyhedsbrevsredaktør Peter Thode Loft 

 

 SE MERE PÅ:  www.rotary.dk 

 

April 2021 

https://www.rotary.dk/districts/distrikt-1461
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I Strategi- og Handlingsplanen 2020-23 i Distrikt 1461 er et væsentligt delmål over de kommende år 

gradvist at omstille distriktet til at være et ressourcecenter for klubberne.  

Et centralt center i Distrikt 1461, der koordinerer og samler viden både fra Rotary International, 

Rotary Danmark og ikke mindst på tværs af klubberne. Målet er, at denne viden kan deles og 

(gen)bruges i tilpasset form efter behov i den enkelte klub. Hvorfor ikke lære af og bruge det bedste af 

hinandens indsatser? 

Samtidig et ressourcecenter, der er i stand til at levere ydelser, der gør livet lettere i klubberne, og 

som kan benyttes både til ny inspiration og til løsning af en række praktiske sammenhænge i 

dagligdagen. 

De første spæde skridt i opbygningen af Ressourcecenter 1461 er allerede præsenteret for klubberne i 

forbindelse med tilbud om udlån af Zoomlicenser. I distriktet har man været opmærksom på 

muligheden for at kunne indkøbe Zoomlicenser med refusion af Rotary International til hver enkelt 

AG-funktion. Den enkelte AG’er kan benytte licenserne i den løbende kommunikation med 

præsidenter og klubber, og derved spare tid og omkostninger til kørsel m.v. til fysiske møder. 

Tilsvarende kan den enkelte AG’er i de 6 AG-områder kvit og frit udlåne den enkelte licens til 

klubberne til afvikling af virtuelle klubmøder eller andre aktiviteter i klubberne. Disse Zoomlicenser 

har en kapacitet på op til 100 deltagere. Flere klubber har allerede takket ja til tilbuddet. 

Som en tilsvarende velkendt aktivitet er der også som en del af Ressourcecenter 1461 forsøgsvist 

igangsat fælles virtuelle distriktsmøder i februar, marts og april 2021, der indtil videre har været 

tilløbsstykker med spændende indhold og mange deltagere. Guvernørgruppen vil efter de første 5 

distriktsmøder evaluere aktiviteten mhp. en vurdering af om virtuelle distriktsmøder bør videreføres 

f.eks. en gang i kvartalet som supplement til klubbernes egne uge- eller 14-dagsvise møder med 

indlæg. 

I forbindelse med disse større Zoommøder, der arrangeres af distriktet eller klubberne i samarbejde 

med distriktet, er der indkøbt en Zoomlicens med en kapacitet på op til 500 deltagere, der allerede 

har været benytte af flere klubber i bl.a. Vejen og Aarup.  

Som næste fase i opbygningen af Ressourcecenter 1461 nedsættes som det fremgår af efterfølgende 

beskrivelser i dette Nyheds- og Månedsbrev et særligt inspirationsteam i årgang 1. Dette kan 

klubberne trække på for både at styrke Rotaryviden og samtidig også for at hente inspiration til 

klubudviklingen. Teamet kan bl.a. benyttes af klubberne til udvikling af et differentieret 

årsmødeprogram, afklaring af den enkelte klubs DNA, næste generation af rotarianere, øget viden om 

Rotary International o.m.a. 

Det er håbet at klubberne vil tage dette tilbud til sig og løbende give 

tilbagemeldinger om, hvilke behov der rører sig i klubberne, således de 

kommende årgange af inspirationsteamet kan fornys og suppleres både 

i forhold til indhold og de personer, der indgår i teamet. 

I dette Rotary år 2020/21 igangsættes også opbygningen af et fælles 

foredragshold, som alle klubber kan trække på, når 

årsmødeprogrammerne opbygges og udvikles. Meld endelig gode emner 

ind til undertegnede eller øvrige medlemmer af Guvernørgruppen. 

Aktiviteten vil blive videreudviklet over de kommende tre år. 

Jens Kaptain,  

Distriktsguvernør 2020-21 
 

 

RESSOURCECENTER 1461 UNDER OPBYGNING  
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Strategi og Handlingsplan 2020/23 
Rotary International, Distrikt 1461 

  

KÆMPE TIL LYKKE!!!!! 

”Service Above Self Award” til Anette Carling Løwert  

Rotary International Board of Directors har besluttet at 

tildele Anette Carling Løwert den højeste anerkendelse, man 

kan modtage som rotarianer. 

Hvert år får bestyrelsen et betydeligt antal indstillinger fra 

distriktsguvernørniveauet om at få tildelt netop denne 

Award, der gives til ganske få i hele verden.  

  

Award’en tildeles rotarianere, der gennem en årrække har ydet en passioneret og entusiastisk indsats 

mange steder i verden for at hjælpe de svageste og mest udsatte personer og grupper. 

Anette har i mange år både som guvernør og i en række særlige funktionsbestemte stillinger i og 

udenfor Danmark ydet anerkendelsesværdige og respekterede hjælpeindsatser i specielt Litauen, men 

også i Indonesien, Uganda, Indien, Jamaica og i mange andre sammenhænge såvel i relation til 

målrettede projektindsatser i de nævnte lande og til rejsning af midler til Global Grant projekter. Men 

også på egen hånd har Anette indsamlet midler til bl.a. den fortsatte polio-bekæmpelse, hvor hun i en 

målrettet indsats solgte sokker for USD 75.000. En historie, der er gået verden rundt. Men i særklasse 

er nu også indsamlinger til et ”relaxing room” på Verpelis Institution i Litauen, vandprojekter i 

Indonesien og poliovaccination af børn i Nigeria sammen med ægtefællen Per, for blot at fremhæve 

enkelte indsatser, der kan suppleres af utallige andre. 

Ind i mellem er Anettes vedholdende og målrettede arbejde på Foundation- og Polioområderne så 

intenst, så hun helt glemmer verden omkring sig, for det er helt afgørende for hende, at hun hjælper 

mennesker i nød, - og så må alle andre bare ”spille med”. 

I Distrikt 1461 kan vi med stolthed fortælle i Danmark og ude i verden, at Anette er formand for vort 

distrikts Foundationudvalg og Polioudvalg, og det åbner mange døre. Hun er kendt og anerkendt for 

sine mangeårige indsatser i Rotary og har et kæmpe netværk, som vi nyder godt af. 

Har en rotarianer fortjent netop Service Above Self Award’n, så er det Anette Carling Løwert.  

“Through your compassion, enthusiasm, and commitment to service you represent the best that 

Rotary has to offer. We thank you for your dedication to the ideals of Rotary, and we congratulate you 

on receiving this prestigious honor” er væsentlige begrundelser for tildelingen af Service Above Self 

Award ‘n. 

 

Jan Aagaard, 

Formand for Rotary 

Danmark 2020/21 

& 

Jens Kaptain, 

Distriktsguvernør 2020/21 
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Rotary’s involvement with COVID-19 vaccination 

 

Dear club presidents, 

In these difficult days, we are so heartened to receive such uplifting reports on the unrelenting efforts 

of our Rotary members who have responded in their communities against the COVID-19 pandemic. 

Today, the single question we hear time and again is, “Are we getting involved with COVID 

vaccination?” 

The answer is yes. 

This does not mean we will deviate from our commitment to eradicating polio, which remains our 

highest priority and continues to be our only corporate program. Polio vaccinations must continue 

unabated, as must our effort to raise $50 million per year for this effort. 

But now, COVID-19 vaccines are becoming available around the world, and our members have an 

important role to play. 

We ask you to encourage your club to: 

Use Rotary’s knowledge of vaccine safety and efficacy based on our polio eradication experience to 

support vaccination efforts in your communities. This will need to be tailored to local contexts to 

address unique cultural and regional needs. 

As vaccine distribution begins in your country, partner with local organizations or health authorities 

to offer your club’s support with vaccination efforts as required. 

Help combat the powerful, growing force of vaccine resistance and misinformation. Advocacy in our 

communities is critical — we need to spread the message about the power of vaccines to protect lives. 

Stop the spread of COVID-19 by continuing to engage in projects supporting mask-wearing, 

distancing, proper hygiene practices, and donations of personal protective equipment — before and 

after vaccination.  

Please take a moment to view the above video message, and share with your networks. As your club 

gets involved with local vaccination or COVID-19 prevention efforts, please add your project on 

Rotary Showcase (please log in to My Rotary first, and navigate to Rotary Showcase). 

We look forward to learning how your club is working to support vaccination efforts in order to bring 

the COVID-19 pandemic to an end. 

Thank you. 

Holger Knaack                                                                 K.R. Ravindran 

President, Rotary International                                Chair, The Rotary Foundation 

 

 

https://map.rotary.org/en/project/pages/project_showcase.aspx
https://vimeo.com/525084588/28e61fc6b0
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Ny distriktsguvernør i 2023/24 

 

Nomineringskomiteen med repræsentanter fra klubberne: Assens, Børkop, Gråsten, Haderslev, 

Odense Hunderup og Otterup, der blev valgt på Årsmødet 3. oktober 2021, har efter afvikling af 

rekrutteringsforløb november 2020 til februar 2021 og samtale ultimo marts 2021 indstillet 

 

Peter Herman Zinck, Odense City Rotary Klub 

 til ny distriktsguvernør 2023/24 

 

 

 

I første omgang som Distriktguvernør Nominee Designated (DGND) frem til sommeren 2021 og 

derefter Distriktsguvernør Nominee (DGN) fra 1. juli 2021 - 30. juni 2022 og Distriktsguvernør Elect 

(DGE) fra 1. juli 2022 - 30. juni 2023, indtil tiltrædelse som Distriktsguvernør i Distrikt 1461 med 

virkning fra 1. juli 2023 i guvernøråret 2023/24.  

Som foreskrevet af Rotary International har der været givet mulighed for klubberne i distriktet til at 

fremkomme med alternative forslag. Der var ved tidsfristens udløb den 13. april 2021 ikke indkommet 

andre forslag end den indstillede af Nomineringskomiteen. 

Undertegnede fremsender indstillingen fra Nomineringskomiteen til Rotary International i 

overensstemmelse med Articel 12 til 16 i 2019 Manual & Procedure til endelig godkendelse. 

Peter Herman Zinck har været medlem af Rotary siden 22. november 2011 i Odense City Rotary Klub 

under klassifikationen: Bestyrelsesarbejde og Forretningsudvikling. I klubben har han specielt haft 

tillidshverv som Counsellor og Youth Exchange Officer. 

Stort tillykke til Peter Herman Zinck og hans hustru Helle. Der venter Jer begge betydelige positive 

oplevelser forude i de kommende år. 

 

Jens Kaptain, 

Distriktsguvernør 2020/21 
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PETS og Instruktionsmøderne 2021 

 

I Egtved Rotary Klub gik vi allerede lige efter sommerferien 2020 i gang med at planlægge de 4 

arrangementer, som klubben skal være vært for i Guvernøråret 2021-2022: PETS, Kædeoverrækkelse, 

Governors Dish og Distriktskonference.  

På et møde den 23. oktober om formiddagen fik vi besluttet, hvor vi ville holde PETS, og så kunne 

arbejdet med planlægning af PETS rigtig gå i gang. Samme dag om eftermiddagen meldte 

Statsministeren ud, at der allerede fra den 26. oktober ville komme strammere Coronaregler. Herefter 

fulgte næsten ugentlige opstramninger så vi i december måtte træffe beslutningen om at gøre PETS 

virtuelt.  

Når PETS og instruktionsmøderne skulle være virtuelle, var det pludselig ikke nødvendigt at holde 

møderne samtidigt. Vi kunne sprede møderne ud over mange dage, så der blev holdt et møde hver 

aften. Derved var der åbnet mulighed for, at interesserede Rotarianere kunne deltage i flere af 

møderne. Der var faktisk én, der deltog i samtlige møder. 

Vi startede den 1-3-2021 med Instruktionsmøde for Sekretærer. Her var der 37 deltagere. Det var vor 

Landssekretær Asbjørn Isaksen, der underviste. Så fulgte Instruktionsmøde for Counsellors den 3-3-

2021 med 27 deltagere. Det var vor Distriktscounsellor Dennis Calender, der stod for dette.  

Ugen efter, den 8-3-2021, var der Instruktionsmøde for Protection Officers med 18 deltagere. Det var 

vor Distrikt Protection Officer Kristian Henriksen, der gennemgik regler for Protection Officers. Det 

er et område jeg ikke vidste ret meget om, så jeg lærte virkelig meget denne aften. Så fulgte 

Instruktionsmøde for CICO’er den 9-3-2021. Det var vor DICO Jan Caspersen, der underviste denne 

aften og vi havde 23 deltagere til dette. 

Den 10-3-2021 var så aftenen for selve Præsident Elect Training Seminar (PETS). Hertil er der 

mødepligt for Præsident Electer, men Præsident Nominees var også inviterede. Desuden kunne alle 

interesserede deltage. I alt deltog der 80 Rotarianere denne aften. Budgettet for mit guvernørår blev 

fremlagt og vedtaget. Derudover blev der vist en film som Verdenspræsidenten havde lavet og sendt 

til mig. Så var der indlæg om Learning Center, Medlemsudvikling, Sociale medier og RYLA.  

Derefter blev deltagerne delt ud i virtuelle rum – et rum for hvert AG-område. Der gennemgik 

AG’erne hvad Præsident Electerne skal huske i deres Præsidentår og kalenderen for besøg fra 

Distriktet blev fremlagt. 

Der var desværre 7 Præsident Electer, der var forhindrede i at deltage denne aften og da det er et krav, 

at man har deltaget i PETS for at man kan blive Præsident, vil disse 7 blive indkaldt til et opfølgende 

PETS inden deres præsidentår starter. 

Vi sluttede PETS og instruktionsmøderne 2021 den 11-3-2021 med Instruktionsmøde for Foundation 

formænd. Her deltog 45 Rotarianere. Til dette møde var det lykkes for Distriktets Foundation 

formand Anette Løwert at få formanden for The Rotary Foundation Ravi Ravindran til at holde et 

indlæg. Ravi bor på Sri Lanka, der ligger i en tidszone langt fra vores. Og Ravi stod op midt om natten 

for at give os et gribende indlæg om hvilke fantastiske projekter Rotary Foundation laver ude i verden. 

Dette indlæg var kun muligt, fordi vi holdt møderne virtuelt. 

I alt deltog der 230 Rotarianere i PETS og instruktionsmøderne i 2021, hvilket jeg 

betragter som rigtig flot.   

Niels Hansen, 

Distriktsguvernør 2021-2022, 

Mail: dg1461-2122@rotary.dk   

 

mailto:dg1461-2122@rotary.dk
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DU kommer med et forslag! 

Det er dit ansvar som rotarianer at være med til at modernisere og skabe 

forenkling i vores organisation. 

De forandringer, der er behov for, skal ikke dikteres fra Rotarys ledelse; 

nej de skal komme fra græsrødderne, der hvor du har føling med, at der 

kan ske forbedringer. 

 

Council on Legislation (COL) 

Det er Rotary Internationals (RI) ”Lovgivningsråd”, der 

træder sammen hvert 3. år, hvor en repræsentant fra hvert af 

RI’s 529 distrikter stemmer om de indkomne forslag. 

Der kan foreslås lovbestemmelser, der søger at ændre RI’s 

grundlov, RI’s forfatning, RI’s vedtægter og grundlovene for 

Rotaryklubber og Rotaract-klubber. 

Næste gang ”Lovgivningsrådet” træder sammen bliver i april 

2022 i Chicago. 

De forslag, der bliver godkendt, træder i kraft 1. juli for det 

følgende Rotary-år, efter godkendelse på RI Convention, der 

er RI’s højeste myndighed. 

 

 

 

Fremgangsmåden 

Alle aktive medlemmer kan fremsætte forslag, der dog først skal godkendes i klubben. 

Kan din klub godkende forslaget, så skal det sendes til COL-repræsentanten for D-1461, Leif Kenrad, 

Aabenraa RK, senest den 1. september 2020. 

Forslagene sendes derpå til distriktets klubber og kommer til afstemning på Årsmødet på 

Distriktskonferencen, lørdag den 3. oktober 2020. 

De vedtagne forslag sendes herefter til RI. 

Efter juridisk behandling, der sikrer opfyldelse af RI’s og USA’s love, samles alle forslag til afgørelse 

ved afstemning på COL. 

 

Tidligere større ændringer på COL 

På COL 2016 blev det vedtaget, at de enkelte klubber fik mere selvbestemmelse, så mødepligten 

kunne lempes og mødefrekvensen ikke behøvede at være hver uge. 

På COL 2019 var det især Rotaract-klubberne, der fra at være et RI program nu blev en del af RI, 

næsten på lige fod med Rotaryklubberne. 

 

Distrikt 1461’s COL-repræsentant er PDG Leif Kenrad, dg1461-1415@rotary.dk.  
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Inspirationsteam i Distrikt 1461 - årgang 1 
 

Som led i Strategi- og Handlingsplanen for årene 2021-23 opbygges og udvikles over de kommende 

tre år et internt inspirationsteam i Distrikt 1461. 

I den 1. årgang er det ideen, at teamet er sammensat af rotarianere fra klubber i distriktet, der sætter 

fokus på en bred vifte omfattende både Rotaryviden og -læring og samtidig skaber dialog i klubberne 

om de nære udfordringer, som de fleste klubber kender til. 

Det er væsentligt, at klubberne over de kommende år udtrykker ønsker om, hvilken inspiration man 

ønsker at få, således inspirationsteamet kan udvikles med brugbart indhold, der efterlyses i klubberne 

og tilsvarende også fornys i forhold til de personer, der indgår i teamet. 

Årgang 1 i Inspirationsteamet omfatter: 

”Et liv i Rotary” v./Per Høyen, Rotary International 

Per sætter fokus på den store organisation i Rotary International, og hvordan Rotarysystemet 

hænger sammen. 
 

Virtuelle Zoommøder v./Niels G.H. Hansen, Egtved Rotary Klub 

Niels underviser i, hvordan man kan bruge Zoom til afvikling af virtuelle møder. 

 

Næste generation af rotarianere v. /Lise Junker Nielsen, Odense City Rotary Klub 

Lise giver sit bud på, hvordan næste generation af rotarianere rekrutteres. 

 

Foundation- og Polioindsatser v./Anette Løwert, Assens Rotary Klub 

Anette fortæller om betydningen af fortsat at prioritere indsatser i forhold til de svageste 

grupper i verden. 
 

”Når vi løfter i flok” - et fællesskab i Gambia v./Preben Holmboe, Odense Carolinekilde 

Rotary Klub 

Preben viser, hvordan det nytter at investere i Afrika med kvindehaver, brødfrugttræer m.m. 
 

”Klubbens DNA” v./Knud Skov, Odense City Rotary Klub 

Knud skaber dialog om afklaring af den enkelte klubs særkender og DNA. 

 

Sociale medier v./Tine Lehrmann, Svendborgsund Rotary Klub 

Tine opfordrer til, at de sociale medier, herunder Facebook bruges i langt højere grad end hidtil. 

 

Saldi – et regnskabssystem for klubber v./Just Hartoft, Virum Sorgenfri Rotary Klub 

Just underviser i brugen af Saldi regnskabssystemet, når et antal klubber ønsker det. 

 

Årsmødekalenderen/det differentierede mødeprogram v./Jens Kaptain, Haderslev 

Hertug Hans Rotary Klub 

Jens systematiserer og udfordrer planlægningen, eller mangel på samme, af årsmødekalenderen. 
 

Forannævnte kan kontaktes individuelt i.f.t. enten fysiske eller virtuelle møder. Se telefon og mail adr. 

under den enkelte klub. Den rekvirerende klub betaler kørselsgodtgørelse til den enkelte i teamet.  

Jens Kaptain, 

Distriktsguvernør 2020/21 
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Ny formand for Medlemsudvalget i Distrikt 1461 

 

Efter stillingsopslag og samtale er formandsposten for distriktets medlemsudvalg genbesat med 

virkning fra 1. juli 2021. Den afgående formand Hanne Cording har grundet overgang til nyt arbejde 

valgt at trække sig med udgangen af det aktuelle guvernørår 2020/21. 

Den udpegede nye formand for medlemsudvalget i Distrikt 1461 er: 

Jens Michael Damm, 

Sønderborg Rotary Klub 

 

 

 

Efter Corona-krisen forestår der er stort arbejde på medlemsområdet i Distrikt 1461.  

For det første er det velkendt, at der gennem mange år har været medlemsafgang i Rotary i det meste 

af den vestlige verden. Det gælder også i de danske distrikter og i vort eget Distrikt 1461. Vi er også i 

Rotary udfordret af både generationsskiftet og også mange andre interesseorganisationer, der lægger 

beslag på de erhvervsaktives fritid, der i øvrigt er mere sparsom end tidligere grundet 

virksomhedernes reetablering efter Coronakrisen. Og oveni dette kommer så netop Corona-

situationen, hvor mange har været væk fra Rotarymøder i omkring et halvt år. 

For det andet vil der i det kommende år skulle (gen)opbygges et helt nyt medlemsudvalg i Distrikt 

1461, der har repræsentation fra klubberne i alle 6 AG-områder i distriktet og med nære relationer til 

klubbernes medlemsudvalg. Det er erkendt, at det efterhånden er flere år siden, at der har været et 

velfungerende medlemsudvalg i distriktet, der har kunnet agere som ”trækdyr” og inspirator for 

klubbernes obligatoriske medlemsudvalg. 

Den nye formand vil sammen med et nyt medlemsudvalg i Distrikt 1461 skulle have fokus i forhold til 

at formulere en lokalt forankret FASTHOLDELSESSTRATEGI, så der tabes færrest mulige af den 

eksisterende medlemsskare. 

Tilsvarende vil et nyt medlemsudvalg i samråd med klubberne skulle udforme en lokalt forankret 

REKRUTTERINGSSTRATEGI for nye medlemmer, så der skabes fornyelse og udvikling i klubberne 

via nye medlemmer og gerne også kommende generationer. 

Velkommen til Jens Michael Damm, som ny formand for distriktets medlemsudvalg fra 1. juli 2021.  

Der venter jf. forannævnte store udfordringer forude, og alle gode ildsjæle i klubberne kan glæde sig 

til at blive inddraget i en ny og stærkere indsats på medlemsområdet. 

 

Jens Kaptain,  

Distriktsguvernør 2020/21 
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Endnu et distriktsmøde på vej! 
 

I et samarbejde mellem Odense City Rotary Klub og Distrikt 1461 er endnu et distriktsmøde på vej. 

Det 6. i række i februar, marts april og nu også torsdag den 20. maj 2021. 

Som det fremgår af nededstående invitation, der udsendes til alle rotarianere i klubberne i Distrikt 

1461 og i øvrigt også til guvernørerne i de 4 øvrige danske distrikter, så får vi alle denne gang en 

enestående mulighed for at møde Rotary International ’s absolutte administrative topembedsmand 

John Hewko. Forbered endelig nogle gode spørgsmål, der kan stilles til John. 

 

 

https://www.rotary.dk/rotary-ceo-og-generalsekretaer-john-hawko
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Tilbud fra Shelterbox til alle klubber i Distrikt 1461: 
Få en spændende klubaften der fortæller om det flotte arbejde Rotary og ShelterBox 

udfører i verdens katastroferamte områder. 
 

Præsident og klubmester er velkomne til at rekvirere et foredrag med ShelterBox. 

Der kan være tale om et fysisk klubbesøg eller virtuelt møde via Teams eller Zoom. 

• Sammen med Rotary har ShelterBox igennem de sidste 20 år hjulpet mere end 1,7 millioner 

mennesker i 97 forskellige lande. 

• Rotary klubber over hele verden har doneret mere end 470 millioner kroner til ShelterBox. 

• På verdensplan arbejder mere end 1.000 Rotary medlemmer som frivillige for ShelterBox. 

Interesseret? Kontakt Distriktets ShelterBox ambassadør: 

Mogens Jensen, Sønderborg SYD Rotary Klub 

Mail: mogensjensen@shelterbox.org, telefon: 2072 4076,  

Se mere på www.shelterbox.dk 

 

ShelterBox har tildelt Rotary International sin 

første Global Humanitarian Service Award, i 

anerkendelse af det fremragende partnerskab. 

 

ShelterBox blev grundlagt i 2000 af Helston-Lizard 

Rotary Klub, Cornwall, England. ShelterBox og Rotary 

blev officielt katastrofehjælp projektpartnere i 2012. 

Rotary har været medvirkende til ShelterBox’s vækst og 

har bidraget til at omdanne ShelterBox til en 

internationalt anerkendt katastrofehjælp organisation. 

De gensidige fordele er enorme. ShelterBox modtager 

netværks-, logistisk og finansiel støtte fra Rotary og 

samarbejdet fungerer som en katalysator for Rotarianere 

over hele verden til at involvere sig i deres lokale Rotary 

klub. 

ShelterBox CEO Sanj Srikanthan overgav prisen til 

Rotary International Generalsekretær og CEO John 

Hewko den 20. november 2020. “Det er med stor 

stolthed, at vi fejrer vores længst stående partner og 

hjørnestenen, som ShelterBox er bygget på,” sagde 

Srikanthan. “Rotary er virkelig DNA i af alt, hvad vi gør.” 

For nylig har partnerskabet leveret livreddende husly, 

støtte og beskyttelse til familier mod truslen om 

coronavirus. 

“Denne pris er for hvert Rotary medlem i verden, der har 

aktiveret dette livreddende arbejde. Sammen bør vi være 

stolte af arbejdet med at støtte familier ramt af katastrofe 

og konflikt rundt om i verden”, sagde John Hewko. 

 

 

 

mailto:mogensjensen@shelterbox.org
http://www.shelterbox.dk/
https://www.rotary.org/en/shelterbox-and-rotary-help-disasters
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KALENDER,  
April-maj 2021 

 
 
Virtuelle møder: 
14.04.21:  Guvernørgruppen 
                   (16.00 - 17.30) 
22.04.21:  Distriktsmøde 
                   ShelterBox 
                   (17.00 - 18.00) 
11.05.21:  RB Bestyrelsesmøde 
                   (17.00 - 18.30)  
19.05.21:  Guvernørgruppen 
                   (16.00 - 17.45) 
20.05.21:  Distriktsmøde/Odense City 
                   John Hewko 
                   (17.00 - 18.00)  
  
Fysiske møder:              
08.05.21:  PDG-træf i Haderslev 
  OBS! Udskydes til 04.09.21 
  pga. Corona 

 

 

Guvernør 

Jens Kaptain 

Bragesvej 23 

6100 Haderslev 

Mobil: 2577 2100 

Mail: dg1461-2021@rotary.dk   

Nyhedsbrevsredaktør 

Peter Thode Loft 

Grønlandsvej 13 

6100 Haderslev 

Mobil: 4019 1010 

Mail: peter@thodeloft.dk 

 

VELKOMMEN TIL NYE 
MEDLEMMER 
 

Ejby: 
Thomas Hegerslund Lyngsaa 
 
Fredericia Lillebælt: 
Mette Salling Eriksen 
 
Svendborg Sct. Jørgens: 
Laila Charlotte Hansen 
Tom Pedersen 
 
Vejlefjord: 
Tina Langkilde Larsen 
Kristian Hermann Kristiansen 
Emilie Remmer 
Anette Hjordt-Nielsen 

ASSISTERENDE GUVERNØRER 
(AG’ER), DISTRIKT 1461 2020-21 
 

 
 

 

 

Område 1  
AG Christiane Franziska Plischke 
Tønder Rotary Klub 
E-mail: christiane-dk@live.dk 
Klubber: Gråsten, Nordborg,  
Padborg-Kruså, Rødekro, Sønderborg,  
Sønderborg Syd, Tønder, Aabenraa   

 

Område 2 VAKANT 
DG Jens Kaptain 
E-mail: dg1461-2021@rotary.dk 
Klubber: Christiansfeld, Haderslev,  
Haderslev Hertug Hans, Rødding,  
Toftlund, Vamdrup, Vejen, Vojens 

 

Område 3 
AG Hanne Sanko 
Børkop Rotary Klub 
E-mail: hanne.sanko@gmail.com 
Klubber: Børkop, Egtved, Fredericia,  
Fredericia Lillebælt, Kolding, Koldingfjord,  
Koldinghus, Vejlefjord, Vejle Nord, Vejle Syd 

 

Område 4 
AG Lene Kastrup Poulsen 
Assens Rotary Klub 
E-mail: lene.kastrup@outlook.dk 
Klubber: Assens, Bogense, Ejby, 
Haarby-Glamsbjerg, Middelfart,  
Otterup, Aarup 

 

Område 5 
AG Henrik Dyhr 
Odense Carolinekilde Rotary Klub 
E-Mail: hhrdyhr@gmail.com 
Klubber: Nyborg, Odense Carolinekilde,  
Odense City, Odense H.C. Andersen,  
Odense Hunderup, Odense Sct. Knud  
International, Sct. Alban Roteract. 

 

Område 6 
AG Lene Lykke Hvoslef 
Svendborg Sydfyn Rotary Klub 
E-mail: lene@hvoslef.dk 
Klubber: Faaborg, Langeland, Ringe,  
Svendborg, Svendborg Sct. Jørgens,  
Svendborg Sydfyn, Svendborgsund 

 

mailto:dg1461-2021@rotary.dk
mailto:peter@thodeloft.dk

