
 

 
  

I dette nyhedsbrev: 

DISTRIKT 1461  
NYHEDSBREV 9, 2020-2021 

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES 

• Guvernørens leder 

• Kontingentreduktion 

• Med Rotary i ryggen 

• Scholarship til Litauen 

• Peace Fellowship 

• 1461 i Rotary Norden 

• Council on Resolutions 

• WASH-projekter 

• AG6 har ordet 

• Nye medlemmer 

• Kalender 

Kære Rotarianere i Distrikt 1461 

Velkommen til det niende nyhedsbrev for guvernøråret 2020-

2021, og et nyhedsbrev der i høj grad har fokus på, at Rotary er en 

stor global organisation med mange muligheder. 

Du kan bl.a. læse om danskere, der er rejst til USA som led i deres 

uddannelse, litauere der har fået hjælp fra danske Rotaryklubber 

til at gennemføre en uddannelse, hvordan jeres klub kan få hjælp 

til at støtte projekter indenfor vand, hygiejne eller vandrensning 

og meget mere fra den store Rotaryverden. 

Vi håber at du tager godt imod nyhedsbrevet, som også denne 

gang udkommer i en sort/hvid-version og en farveversion. 

Rigtig god fornøjelse med nyhedsbrevet! 

Guvernør Jens Kaptain og Nyhedsbrevsredaktør Peter Thode Loft 

 

 SE MERE PÅ:  www.rotary.dk 

 

Marts 2021 

https://www.rotary.dk/districts/distrikt-1461
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 Forårsmånederne er for de fleste en dejlig tid, hvor alt bliver grønt og springer ud. Allerede nu pibler 

det frem med erantis og tulipanløgene skubber deres grønne skud op af jorden. Solen bryder mere og 

mere igennem og varmer både jord og mennesker. 

Oveni dette er der tegn på, at der i Danmark, bevidst og ansvarligt, er påbegyndt en længere 

genåbningsstrategi, hvor børnene igen kan komme i skole og butikkerne kan åbne med restriktioner.  

I skrivende stund ved vi ikke, hvordan det går med forsamlingsloftet i.f.t. indendørsarrangementer og 

tilsvarende hotellers og restauranters muligheder for på ny at invitere indenfor.  

Dette gælder selvsagt også for muligheden for, at Rotaryklubber kan genoptage den fysiske indendørs 

mødevirksomhed. Foreløbigt ved vi, at der efter alt at dømme ikke røres ved det reducerede 

forsamlingsloft før efter påske, - men der er dog nu givet mulighed for, at man kan mødes i grupper 

på op til 25 personer til udendørs aktiviteter. 

Vi må således vente mindst endnu en måned med at kunne mødes fysisk til klubmøder på traditionel 

vis. Siden Danmark blev lukket ned for anden gang den 26. oktober 2020 har vi været afholdt fra at 

afvikle fysiske klubmøder i Rotary i mindst 5 mdr. i dette guvernør-år.  

Selvfølgelig har det været surt og træls i forhold til de mange mål og planer i klubberne og i distriktet, 

men det har været et nødvendigt bidrag for at kunne sikre flest mulige mod at blive smittet med 

Coronavirussen, få senskader eller ligefrem dø af virussen. 

Men nu er foråret der og med solen i ryggen og optimismen, er vi nødt til at tro på, at vaccinationerne 

i væsentligt omfang bidrager til stadig mere genåbning af det danske samfund og en normaliseret 

hverdag. Men naturligvis fordrer denne udvikling, at vi alle fortsat passer på hver især og respekterer 

de udmeldte restriktioner og spritter af, går med mundbind og holder afstand. 

Det er også træls, at vi i Rotary Danmarks ungdomsudveksling i endnu et år 2021/22 har måttet 

lukke ned for udsendelse og modtagelse af unge på udveksling, som er et af Rotarys allerstørste 

varemærker. Men alt andet vil i den givne situation være uansvarligt specielt i.f.t. de involverede unge 

og deres familier. Også i den sammenhæng må vi se fremad og forberede, at vi i 2022/23 på ny kan 

sætte fuldt tryk på ungdomsudvekslingen. 

Jeg kan samtidig glæde mig over, at det forsøg vi har annonceret med distriktsmøder i 1461 i februar, 

marts og april 2021 ser ud til at være en stor succes målt efter antal deltagere og det engagement, der 

lægges for dagen ved disse arrangementer. 

Det er glædeligt, at vi griber de muligheder, vi får, både når det 

gælder virtuelle møder eller udendørs aktiviteter, hvor vi fortsat 

kan holde fast i hinanden som gode Rotary kammerater. 

 

Jens Kaptain,  

Distriktsguvernør 2020-21 

 

 

NU STARTER FORÅRET MED SOL, VARME, 
OPTIMISME - OG GENÅBNING OG VACCINATIONER 
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Strategi og Handlingsplan 2020/23 
Rotary International, Distrikt 1461 

  

 

BREAKING NEWS: 

KONTINGENTREDUKTION 

 

 

 

Reduktion af kontingentbetaling til Distrikt 1461 i 2021/22 

I forbindelser med PETS den 10. marts 2021 har Præsident Elect’rne godkendt et budgetoplæg for 

guvernøråret 2021/22, der omfatter en væsentlig reduktion af kontingentbetalingen til Distrikt 1461 

svarende til i alt kr. 208.320,00. 

Det blev således vedtaget, at der IKKE opkræves kontingent til distriktet for første halvdel (01.07.21 – 

31.12.21) af guvernøråret 2021/22. Dette betyder, at kontingentbetalingen samlet over året reduceres 

fra kr. 240,00 til kr. 120.00, der opkræves i andet halvår. 

Baggrunden for denne kontingentreduktionen skal ses i sammenhæng med den aktuelle Corona-

situation og i forbindelse hermed 

• Aflysning af distriktskonferencen i 2020/21 

• Manglende udsendelse af unge på udveksling 

• Reduktion i kørselsudgifterne i distriktet og i stedet brug af Zoom til møder 

… og motiveres med princippet om, at når væsentlige udgifter ikke afholdes som forudsat i det 

godkendte budget, bør midlerne som udgangspunkt tilbagebetales til medlemmerne. 

Der er herudover i budgetlægningen taget højde for en evt. yderligere reduktion af medlemstallet i 

2021/22. 

Tilsvarende er midler til PR-indsatsen styrket, ligesom kontoen til nye aktiviteter og projekter i det 

kommende guvernørår er øget. 

Det vedtagne budget for 2021/22 i Distrikt 1461 fremgår i øvrigt af hjemmesiden under guvernøråret 

2021/22. 

 

Niels G.H. Hansen, 

Distriktsguvernør 2021/22  

Jens Kaptain, 

Distriktsguvernør 2020/21 
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”Med Rotary i ryggen” 

 
Jonathan var godt i gang med sit andet år på DTU, hvor har læste til elektroingeniør. Både han og 

hans studiekammerat Kenneth drømte om at komme et år til USA for at studere. Begge Jonathans 

forældre er med i Rotary og viste ham muligheden for et studieår med GRSP – Georgia Rotary 

Student Program. Et program hvor Rotaryklubberne i staten Georgia dækker udgifterne til 

universitet, kollegie og fortæring for udenlandske studerende for et år. Der er ikke tale om en 

udveksling. 

Jonathan undersøgte muligheden og fandt, at det var muligt at få de fag, han efterspurgte. Velvidende 

at der er mere end et nåleøje, man skal igennem, gik han i gang med at ansøge.  Hans ansøgning blev 

godkendt i Danmark. Glæden var enorm, da han passerede gennem det snævre nåleøje i USA og var 

blevet udvalgt til at få et studieår i Savannah. Tre Rotaryklubber ville sponsorere hans ophold.  

Mens Jonathan blev vejledt af den danske kontakt for GRSP og senere fra USA, var der hos Kenneth 

mange bekymringer, om han nu havde husket alt, for han skulle klare alle forberedelserne selv. 

Jonathan kunne heldigvis hjælpe sin ven med den information, han modtog. 

Dagen kom og tilfældighederne ville at de to skulle med samme fly - i første omgang til Atlanta, hvor 

deres vej skiltes. Jonathan var spændt på at møde sin kontaktperson, der ville tage imod i Savannah, 

mens Kenneth var bekymret for at lande midt om natten et fremmed sted. Kenneth håbede inderligt, 

at nøglen som lovet sad i døren, når han nåede frem til sit kollegieværelse, for ellers var han lidt tabt.  

Jonathan havde et fantastisk år, hvor han fik nye venner gennem sit studie, men ikke mindst gennem 

de mange weekendophold, der blev afholdt for alle de omkring 70 udenlandske studenter i Georgia. 

Samvær der desuden betød international forståelse. 

Skik følge eller land fly, som man siger, så måtte Jonathan deltage i to-tre Rotarymøder hver uge, for 

alle klubberne ville gerne se ham og mange søndage betød afhentning til kirkegang. Jonathans 

fremmøde blev så rigeligt honoreret med invitationer til diverse weekendarrangementer med 

hytteture op i bjergene, skiture, sejlture og meget andet som en ung mand gerne lader sig forkæle 

med.  

Som mange andre unge kom Jonathan, mens han var i Savannah, i tvivl om han var i gang med det 

rette studie. Samtalen med en af Rotarykontakterne, Bill, var sikkert meget mere værd end en snak 

med mor og far, der nok bare ville have sagt at ”det er så vigtigt, at du fuldfører din uddannelse”. Bill 

sagde åbenbart noget lignende, men nok på en helt anden fornuftig måde, og siden var Jonathan ikke 

i tvivl. 

En nat blev begrebet ”Med Rotary i ryggen” for alvor afprøvet, da Jonathan blev syg og havde 

symptomer, der mindede ham om, da han få år forinden havde tarmslyng, der blev behandlet i 

absolut sidste øjeblik. Jonathan følte sig så tryg ved sine Rotarykontakter, at han uagtet, at klokken 

var 3 om natten ringede til Clete, der straks kom og kørte ham på hospitalet. Clete havde inden også 

sørget for, at der stod en læge klar til at tage imod dem.  

I løbet af året havde Jonathan kontakt med sin ven Kenneth, og det var tydeligt for dem begge, hvad 

det betød for Jonathan, at han ”med Rotary i ryggen” fik så mange ekstra oplevelser. Det vigtigste var 

trygheden ved at vide, at der var nogen man kunne hente hjælp hos – en tryghed som Kenneth 

manglede. 

Hvis du kender en ung, der kunne tænke sig at komme til Georgia, kan man læse mere på 

www.grsp.org eller henvende sig til distriktets GRSP-kontakt Inge Drost på ingedrost@mail.dk, der 

kan fortælle dig meget mere om programmet. 

 

 

Niels G.H. Hansen, 

https://grsp.org/
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Vil din klub hjælpe en ung studerende i Litauen? 

 

”Det er en kold tid, som vi lever i” – sang Kim Larsen i firserne og senere i teksten lyder det: ”Der er 

mange mange drømme, der er røget sig en tur” 

Aldrig har de ord været mere rigtige end nu, 36 år efter at Kim Larsen forfattede dem. ”Kulden” 

rammer dog ikke ens verden over, ja ikke engang ligeligt hos vores nære naboer rundt om Østersøen 

og deriblandt i Litauen. 

Coronapandemien har ramt os alle hårdt, både socialt og økonomisk, men endnu hårdere i lande med 

en i forvejen svag økonomi. Uddannelsessystemet er under pres, og det belaster de dygtige, 

studieegnede, men desværre også fattige studerende, som netop er vores målgruppe. 

Derfor appellerer vi nu til dig, for du og din Rotary klub kan gøre en forskel. I kan med 8.000 kroner 

om året hjælpe en ung studerende i Litauen, så hendes eller hans drømme ikke ryger sig en tur. De 

unge i Litauen er ikke anderledes end vores børn. Deres drømme og fremtidsønsker er ens, så vi 

håber, at din klub vil påtage sig et scholarship, så de unge kan få sig en 3-årig bacheloruddannelse. 

Renata fortæller hvad det betyder for hende, at Horsens Vestre har valgt at give hende et scholar: 

”Jeg sluttede gymnasiet med høje karakterer. For at spare penge bor jeg sammen med min mor og 

min ældre psykisk syge søster. Jeg studerer til dyrlæge og gør alt, hvad jeg kan for at blive så dygtig 

som muligt, så jeg har bedre mulighed for at få et job, når jeg er færdig med mit studie om 6 år. 

Ved universitetet er der kun 2 mindre dyreklinikker, så for at få praktisk erfaring, må jeg ind i mellem 

købe mig til praktik andre steder. I Litauen er både mine lærebøger og andet udstyr meget dyrt. Jeg er 

dybt taknemmelig for mit scholarship fra Rotary, der giver mig den bedste mulighed for, at min drøm 

om at blive en god dyrlæge, kan blive opfyldt. Tusind tak.” 

Det er ikke kun studenterne, der har glæde af et litauisk scholarship. Næstved Østre Rotary klub 

fortæller om deres scholarship, hvor de støttede Evelina, der studerer medicin: 

”Vi er taknemmelige for den måde studenterne bliver udvalgt gennem ICC Danmark-Litauen. Vi har 

oplevet et fint samarbejde mellem os og den litauiske klubs kontaktperson. Vi inviterede Evelina til 

Danmark, hvor hun mødte klubben, og det var meget inspirerende for både hende og os. Hendes 

hilsner til klubben har givet klubben et godt indtryk af hendes liv og dagligdag i Litauen. Den gode 

kontakt, vi har haft med Evelina, har inspireret os til at fortsætte med at sponsorere et litauisk 

scholarship. Vi kan absolut anbefale andre klubber til at sponsorere et litauisk scholarship.” 

Er din klub eller du selv interesseret i at høre mere, kan du kontakte ICC-repræsentanten i distrikt 

1461: D1461: Anette Løwert på anette@lowert.dk. 

 

Anette Løwert, 

ICC-repræsentant, Distrikt 1461 
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Tilbud om en 2-årig Peace Fellow-masteruddannelse 

 
 

Hvert år udbyder Rotaryorganisationen mulighed for optagelse på en 2-årig Peace Fellow-

asteruddannelse i fred og konfliktløsning. 

The Rotary Foundation finansierer Peace Fellow-stipendiater på syv universiteter i USA, England, 

Sverige, Japan, Uganda, Thailand og Australien. 

Har klubber i Distrikt 1461 kendskab til typisk et ungt menneske, der har min. et bachelorniveau og 

interesserer sig for og/eller har været involveret i fredsskabende aktiviteter i frivillige og/eller 

offentlige organisationer, så tøv ikke med at opfordre til at læse nedenstående links og indsende en 

online ansøgning senest 15. maj 2021. 

• Præsentation af programmerne 

• Master’s program: USA, Japan, England, Australien, Sverige  

• Certificate program: Thailand og Uganda 

Der bliver rift om pladserne. Typisk vil mellem 800 og 1.000 søge om at komme i betragtning til en af 

de 130 studiepladser på masteruddannelsen. 

 

Jens Kaptain, 

Distriktsguvernør 2020/21 

 

 

 

 

https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships
https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships-masters-degree-programs
https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships-certificate-program
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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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Stærk profilering af Distrikt 1461 i Rotary Norden 
 

I det netop udsendte Rotary Norden nr. 2 i 2021 markerer Distrikt 1461 sig i flere sammenhænge.  

Således både i debatsiderne med et guvernørindlæg over 2 sider under overskriften: ”Skab en ny og 

klar Rotary identitet” og ligeledes også på Danmarkssiderne. 

 

På disse sider profileres fornemt Gambiaprojektet over ligeledes 2 sider om haveanlæg i landsbyen 

Galloya, hvor bl.a. klubberne fra vort distrikt: Odense City, Odense Carolinekilde, Odense Sct. Knud 

International, Nyborg, Fredericia Lillebælt og Otterup er med sammen med InnerWheel Sct. Knud i 

Odense og en række klubber fra andre distrikter om dette spændende projekt. 

 

 

På Danmarkssiderne er der også uddrag fra 

tidligere Nyheds- og Månedsbreve i distriktet 

omfattende ”10 gode ideer fra 1461” om 

alternative klubmøder og også Brørups 

overførsel fra D-1450 til D-1461 med virkning 

fra 1. juli 2021 er nævnt.  

Dejligt, at vi også i denne sammenhæng kan 

profilere klubber og distrikt, og der skal herfra 

lyde en opfordring til, at andre griber 

inspirationen og laver indlæg og artikler i vort 

fælles medlemsblad Rotary Norden. 

 

 

 

Jens Kaptain, 

Distriktsguvernør 2020/21 
 

 

https://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot21_02/12/
https://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot21_02/44/
https://epaper.hansaprint.fi/rotary/rot21_02/52/
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Benyt medlemsdemokratiet i Rotary: 

2021 Council on Resolutions 

 

På Council on Legislation 2016, Rotarys lovgivende forsamling (COL), blev det besluttet at nedsætte 

et nyt råd, Council on Resolutions, COR, Beslutningsrådet, der løbende skal behandle 

meningstilkendegivelser fra klubber og distrikter. Council on Resolutions kan forkaste eller vedtage 

resolutioner. 

Vedtagne resolutioner vil herefter blive behandlet af Rotary Internationals bestyrelse, The Board, eller 

Rotary Foundations Trustees til implementering i Rotary Internationals vedtægter. 

Deadline for at fremsende resolutioner til Council on Resolutions er 30. juni 2021. Selve 

afstemningen foregår i efteråret 2021 online. 

Hvis medlemmerne ønsker en resolution behandlet, skal den først godkendes af klubben og distriktet, 

inden den fremsendes til Council Services. Dette kan ligeledes foretages elektronisk, da tidsfristen er 

overstået, når vi forhåbentlig kan mødes til det næste Årsmøde. 

Der anvendes en onlineformular til proceduren. 

Hvis en klub ønsker at udarbejde af en resolution, vil jeg gerne være klubben behjælpelig med råd og 

vejledning. 

Denne ”nyskabelse” – som nu har fungeret nogle år - giver klubberne mulighed for at foreslå 

ændringer til en hurtigere behandling i organisationen og hermed fremme klubbernes 

medbestemmelse. 

 

FAKTABOKS 

Hvad er en resolution? 

En resolution er en hensigtserklæring. Hermed 

opfordrer man Rotary International til fx at 

arbejde for er bestemt holdning, mod et bestemt 

mål eller for en bestemt sag. 

Hvornår afholdes COL? 

Council on Legislation afholdes hvert tredje år i 

Chicago i april. Næste gang er i 2022 og 

deadline for indsendelse af lovforslag hertil er 

overskredet. Det var 31. december 2020.  

 

Venlig hilsen med ønsket om et dejligt og Coronafrit forår 

Leif Kenrad, 

COL & COR-repræsentant, Distrikt 1461 

https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/councils
https://my.rotary.org/en/council/cor/vote
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Ekstra støtte til WASH-projekter 
PDG Bent Michael Nielsen og PDG Peter Stærmose er ambassadører for WASH Rotary 

Action Group og fortæller i denne artikel om arbejdet og resultaterne i WASHRAG. 
 

Vi kender det! Når vi har fundet et godt projekt, skal der skaffes penge til at gennemføre det. Der er 

mange kilder, hvor vi kan få pengene fra, men er det et stort projekt kommer vi ikke udenom RI 

Foundation Global Grant. Og det er en udfordrende opgave, fordi der her ofte stilles mange 

spørgsmål. Det tager tid at besvare dem, men til sidst bliver projektet ’belønnet’ med et stort bidrag 

fra Foundation. Men vejen kan være lang og besværlig. Vi er sikre på at de, der allerede har haft 

projekter og fået støtte fra Foundation vil nikke genkendende til det. Og det tager tid. Det betyder, at 

de, der skal modtage projektet må vente – ofte i månedsvis, og deres fordele bliver forsinkede.  

Men nu er der hjælp at hente, hvis klubben gerne vil gennemføre et projekt indenfor vand, hygiejne 

eller vandrensning.  

WASHRAG, der er en Action Group indenfor Rotary, som beskæftiger sig med projekter af netop 

denne type, tilbyder alle klubber, der gerne vil gennemføre et projekt indenfor netop disse rammer, at 

stille et professionelt team til rådighed med hensyn til at udforme ansøgningen til RI Foundation, så 

der bliver færrest mulige spørgsmål og derfor sikrer at hjælpen kommer hurtigere frem. Ydermere, vil 

WASHRAG yde et bidrag til projektet på op til USD 2.000. 

 

Så snart projektet har fået sit Global Grant-nummer fra Rotary 

International Foundation, kan klubben kontakte WASH Rotary 

Action Group. Vores professionelle ressourceteam vil så 

gennemgå ansøgningen for fuldstændighed, teknisk kvalitet, krav 

til samfundsengagement, bæredygtighed (inklusive finansiering 

til igangværende operationer) og overvågning og evaluering. Alle 

disse elementer er kritiske for at få godkendelse til tilskuddet, og 

det er ikke altid at klubbens medlemmer besidder viden om dette. 

WASH Rotary Action Group Professional Resource Team 

inkluderer mange rotarianere, nogle er professionelt ansat i 

WASH, og andre har mange års erfaring inden for området. De 

står klar til at hjælpe klubberne med at besvare Rotary Fondens 

spørgsmål, før de bliver stillet. Og beløbet op til USD 2000,- er en 

bonus for at søge hjælp til at producere en applikation af høj 

kvalitet.  

Klubbens fordele er, at projektet kræver mindre tid fra klubbens medlemmer samt kommer hurtigere 

igennem tilbudsfasen og dermed kan startes hurtigere. Det kan have stor betydning i f.eks. et projekt, 

hvor der skal skaffes rent drikkevand til en landsby, dels hæves sundheden og der frigøres ressourcer 

fra det at hente vand lang vejs fra så denne tid kan nyttiggøres i lokalsamfundet, måske til 

videreuddannelse eller til mere betalt arbejde. Klubber, der er interesserede i at finde et WASH-

projekt eller ønsker hjælp til et allerede eksisterende projekt eller blot gerne vil have mere 

information om dette tilbud kan henvende sig til: en af de to WASHRAG Ambassadører: 

 

Bent Michael Nielsen 
Roskilde Rotary Klub 
E-mail: dg1470-1314@rotary.dk 
Fastnet: 46 73 26 73 
Mobil: 29 31 16 08 

 

Peter Stærmose 
Hørsholm Rotary Klub 
E-mail: dg1470-0910@rotary.dk 
Mobil: 20 30 65 60 
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”AG’erne har ordet”  

v/Lene Lykke Hvoslef,  

AG 6 

 

Til trods for, at vi har et nedlukket Danmark 

og de fysiske møder er begrænset, vil jeg 

gerne rose de mange initiativer i område 6. 

Det er vigtigt, at vi i denne tid fortsat mødes 

og derved holder ‘liv’ i vores klubber. Jeg vil i 

nærværende indlæg give et par konkrete 

eksempler herpå. 

Der skal ikke herske tvivl om, at onlinemøder 

har deres fordele og ulemper. Lad os holde os 

til den positive vinkel her. Vi har haft 

mulighed for at tiltrække større profiler som 

foredragsholdere. Eksempelvis Svendborg 

Sydfyn hvor Anders Samuelsen var gæst den 

4. februar 2021. Vi fik et super ærligt og 

spændende indblik i hans karriere. Det var 

Anders’ første foredrag siden han forlod 

borgen - så vi var heldige at få denne 

oplevelse.  
I område 6 opfordrer jeg i den grad til positiv videndeling. Den 8. februar havde jeg inviteret 

præsident elect’erne til et onlinemøde, som opfølgning på vores pre-PETS. Det glæder mig når jeg 

hører hvordan klubberne formår at inspirere hinanden med gode tiltag, ideer og videndeling. 

Eksempelvis er Rotary Langeland kommet i gang med onlinemøder. Ligeledes har Svendborgsund nu 

planlagt ‘walk & talk’s’. Tak for super gode indspark og deltagelse. 

Jeg har været inviteret til at holde et kort oplæg for Svendborg Sct. Jørgens den 23. februar. Det var 

skønt, at få lov til at ‘møde’ klubmedlemmerne og få deres input til indsatsområder fremadrettet. 

I Svendborg er vi hele fire klubber. Heldigvis har vi truffet et valg om at have flere fællesmøder 

fremadrettet. Det var tirsdag den 3. marts 2021 et meget fint eksempel på, hvor de 4 klubber slog sig 

sammen til et onlinemøde med Borgmester Bo Hansen. Små 50 deltagere hvilket må siges at være 

OK. 

Som ny AG’er glæder jeg mig i den grad til genåbningen. Glæder mig til at komme ud og besøge 

klubberne ‘in real live’ og ikke mindst til, at vi sammen kan gøre en forskel for Rotary. 

 

De bedste hilsner 

Lene Lykke Hvoslef, 

Assisterende guvernør område 6, Distrikt 1461  

 
 
 



 

 

11 

KALENDER,  
Marts-april 2021 

 
Møder:  
(alle virtuelle undt. 11.04.21) 
 
15.03.21: PI/PR-udvalg  
                  16.00 - 18.00 
 
16.03.21: Distriktsmøde/Aarup RK 
                  19.00 - 20.30 
 
23.03.21: RD-bestyrelsesmøde 
                  17.00 - 18.30 
 
11.04.21: Samtaler landssekr. 
                 og webmaster 
                 09.00 - 16.00 
 
08.04.21: Distriktsmøde 
                  17.00 - 18.00 
 
22.04.21: Distriktsmøde 
                  17.00 – 18.00) 

 

 

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 
 

Grundet den fortsatte nedlukning af 
mange klubber afventes opsamling 
af tilgang af nye medlemmer til 
efter forsamlingsforbuddet er 
hævet, så klubberne igen kan afvikle 
fysiske møder. 

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 
E-mail:  
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
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