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ROTARY OPENS OPPORTUNITIES
Kære Rotarianere i Distrikt 1461
Velkommen til det tredje nyhedsbrev for guvernøråret 2020-2021.
Denne gang har vi så meget på hjerte, at det har været nødvendigt
at udvide med et par ekstra sider. Så får I til gengæld også både
indblik i de to ovenstående udvekslingsstudenters oplevelser med
corona under deres udveksling, billeder fra et velbesøgt Governors
Dish, hilsen fra verdenspræsidenten og meget mere.
Husk at melde repræsentanter fra jeres klub til årsmødet
(generalforsamling) og distriktskonference senest den 19.
september. I kan sende to stk. gratis. Læs mere på næste side.
Rigtig god fornøjelse!
Guvernør Jens Kaptain og Nyhedsbrevsredaktør Peter Thode Loft
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DISTRIKTSKONFERENCE 2020 I ROTARY DISTRIKT 1461
- den 3. oktober 2020 på Haderslev Katedralskole, Christiansfeldvej 31, 6100 Haderslev
I rækken af større Rotaryarrangementer i Distrikt 1461 søger værtsklubben for guvernøråret 2020/21
Haderslev Hertug Hans Rotary Klub at skabe en distriktskonference i en fornyende stil, hvor der er
prioriteret et tematiseret indhold, der i højere grad end tidligere lægger op til involvering og debat.
Distriktskonferencens temaerer: BÆREDYGTIGHED og MEDLEMSUDVIKLING, som alle
deltagerne på skift involveres i at debattere under ledelse af skarpe ordstyrere og provokatører.
Efter korte indlæg fra henholdsvis Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen, Danfoss om de 17
verdensmål og Slotsejer Svend Brodersen, Gram Slot om den virkelighedsnære bæredygtighed lægges
op til debat med deltagerne om, hvordan BÆREDYGHEDHED kan omsættes i Rotary klubberne i
distriktet.
Tilsvarende skabes der efter korte indlæg om MEDLEMSUDVIKLING fra kommende generationers
rotarianere v./Pastpræsident Lise Junker Nielsen, Odense City Rotary Klub og kontaktperson i
Roteract Peter Alnor oplæg til debat om rekrutteringen af næste generation af rotarianere til
klubberne.
Ud over det obligatoriske årsmøde (generalforsamling) pakkes hele distriktskonferencen ind i to
spændende indlæg. Således er det lykkedes at få tidligere overvismand og professor Michael Svarer der aktuelt rådgiver Regeringen og partilederne i Folketinget om genåbningen af Danmark - til at
reflektere over emnet: ”Danmark efter Corona-krisen”.
Hertil kommer den tidligere bakkesangerinde Karen-Marie Lillelund og giver os alle et smil med
indhold at gå hjem på efter en dag med seriøse indlæg og debatter.
Distriktskonferencen omfatter en rigtig lækkerbisken for ledsagerne, der både inviteres til en sejltur
med Dambåden Dorthea, frokost på Ristorante Fratelli og en tur gennem Haderslevs gamle kvarterer,
der er fyldt med historie og anekdoter fortalt af professionelle historiefortællere.
Husk, at alle klubber kan sende to gratis repræsentanter til distriktskonferencen, idet
deltagerbetalingen er sket gennem kontingentbetaling til distriktet. Deltagelse herudover vil, ligesom
deltagelse i ledsagerturen, koste blot kr. 500,- pr. hoved alt inkl..
På Katedralskolen er der naturligvis mulighed for, at alle afstands- og sikkerhedskrav begrundet i
Covid-19 kan opfyldes.
Sidste tilmelding er den 19. september via hjemmesiden (hvor også det fulde program
fremgår): www.rotary1461distriktskonference.dk.
Jens Kaptain / Kim Stenberg,
Distriktsguvernør 2020-21 / Teamleder for Distriktskonferencen

Kom i dialog med den nye distriktsguvernør
Jens Kaptain besøger i august, september, oktober og november alle 46 klubber
i Distrikt 1461.
Besøgene er tilrettelagt med et teoretisk indlæg og derefter er der dialog og
debat med guvernøren.
Mød op i din klub og vær med til at sætte dagsordenen.
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Hilsen fra verdenspræsident Holger Knaack
Kære medlemmer – rotarianere og rotaractere!
Det er mig en stor ære at fungere som jeres præsident i år. Vi har vigtigt arbejde foran os i Rotary,
og vi skal have det rigtig sjovt, mens vi laver det.
Sidste år lancerede vi vores femårs handlingsplan for at opbygge en stærkere fremtid for Rotary. Vi
arbejder på at øge vores indflydelse, udvide vores rækkevidde, styrke deltagerengagementet og øge
vores evne til at tilpasse os. De sidste mange måneder har vist, at vi — som rotarianere og
rotaractere — kan realisere disse mål, mens vi baner en ny vej for fremtiden.
COVID-19 har uden tvivl skabt nye og hidtil utænkelige udfordringer for Rotary. Men i enhver
udfordring findes måske en endnu større mulighed. Og selvom jeg ikke kunne vide, hvad tiden ville
bringe, da jeg valgte årets tema, har Rotary Opens Opportunities endnu større relevans, når vi
begynder vores nye Rotary-år.
Jeg er utroligt inspireret af, hvordan vores medlemmer har tilpasset sig til og reageret på COVID19. Denne globale pandemi har gjort det svært for mange af vores klubber at fungere normalt, men
vi har holdt ud, og over de sidste par måneder har jeg nydt at have kontakt med mine medrotarianere og -rotaractere på en helt ny måde: ved at besøge hundredvis af klubber fra mit hjem.
Det har været sjovt at deltage i så mange møder virtuelt. Hvis I ikke allerede har gjort det, vil jeg
opfordre jeres klub til at prøve et onlinemøde eller tilføje en onlinedel, som f.eks. at invitere en
gæstetaler fra en Rotary- eller Rotaract-klub fra en anden del af verden.
Når vi opbygger en stærkere fremtid for vores organisation, er det godt, at vi kontakter nye personer
og fortæller dem om Rotary. Det er vigtigt, at vores klubber afspejler de samfund, vi arbejder i. At
have flere forskellige stemmer i vores klubber og i vores ledelse vil hjælpe Rotary med at have føling
med en verden i forandring.
Så lad os finde enhver mulighed for at vise, at vi værdsætter alle vores medlemmer. Lad os gribe
dette øjeblik og bygge videre på det, vi har lært. Tage den nye virkelighed til os, byde nye ansigter
velkommen og finde flere måder at brillere på. Dette er måden, hvorpå vi fortsat vil have indflydelse
på verden. Og hvis I har brug for hjælp undervejs, har Rotary mange ressourcer, som kan hjælpe jer
med at nå jeres mål.
Rotary betyder noget forskelligt i forskellige dele af verden, men vi er alle forenet via vores
kerneværdier og firepunktsprøven. Rotary ændrer sig måske, men vores kerneværdier forbliver
konstante.
Jeg ser frem til at høre om,
hvordan I finder nye muligheder
for tage del i og få indflydelse på
jeres klub og samfund. Rotary
Opens Opportunities – både for
de mennesker, vi arbejder for, og
for os selv.

Tak.
Holger Knaack
RI præsident, 2020-21

at
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Fantastisk flot Governors Dish 2020 i Distrikt 1461

Haderslev Golfklub lagde fredag den 21. august 2020 lokaler og 18-hullers bane til, da Rotary Distrikt
1461 afviklede sin 35. udgave af den årlige golfturnering.
Der var hele 60 deltagere i turneringen, heraf 56 spillere, hvilket var mere en dobbelt så mange, der
har deltaget årligt i de sidste 3 år. ”Vi er naturligvis stolte over at have gennemført endnu et
succesfuldt arrangement i Distrikt 1461 i guvernøråret 2020/21” udtaler Distriktsguvernør Jens
Kaptain, og fortsætter: ”Jeg vil gerne rette den allerstørste tak til det entusiastiske team, der har
forestået Governors Dish i 2020/21. Under ledelse af teamleder Lauritz Matthiesen har teamet
bestået af Preben Giørtz-Carlsen, Søren Aldal, Hans Dirks, Peter Jepsen og Jan Budolfsen.”
”I samarbejde med Haderslev Golfklub har dette team ydet en kæmpe indsats, som vi er yderst
taknemmelig for både i Rotary Distrikt 1461 og i Haderslev Hertug Hans Rotary Klub, der er værtklub
for guvernøråret 2020/21” slutter distriktsguvernøren.
Vinderen af Governors Dish 2020 blev Doris Bechmann fra Vejen Golfklub. Vinderen af A-rækken
herrer var Jan Poulsen, Haderslev Golfklub, Vinderen af B-rækken herrer blev Max Kruse var fra
Golfklubben Lillebælt og vinderen af Damerækken var Doris Bechmann, Vejen Golfklub.
I sin afslutning fremhævede teamleder Lauritz Matthiesen både den store opbakning fra spillerne og
deres konkurrencelyst og takkede samtidig et sponsorhold på 16 lokale virksomheder i Haderslev, der
har understøttet turneringen: ”Uden Jer havde vi ikke kunnet lave et Governors Dish på så højt et
niveau og med de fine præmier, vi har uddelt til deltagerne. Et evt. overskud vil i bedste Rotary ånd gå
til humanitære formål og udsatte grupper, der har brug for hjælp.
Mange tak skal I have”.
(Sponsorerne til Governors Dish 2020 var: Nykredit, Jyske Bank, Sydbank, Bryggeriet Fuglsang,
Davidsen, Imerco Home, Hjorte og Løve Apotekerne Haderslev, Nordea, Broager Sparekasse, Vin &
Vin, Føtex Haderslev, Peugeot Haderslev, BIMP, Danske Bank, Slagter Lampe og Mark Gates GOLF).
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Cecilies udvekslingsrejse til Brasilien under corona
Jeg har haft en hel fantastisk rejse til Brasilien, og har
set og oplevet så meget omkring andre og mig selv.
Jeg har nu så mange dejlige minder, som jeg med
glæde kan komme til at tænke tilbage på i mange år
fremover. Der har været mange store øjeblikke, men
også noget der satte en brat stopper for både mit
ophold og dagligdag - som ændrede alt hvad jeg
kunne og havde set frem til i så lang tid.
Coronavirussen spredte sig ikke kun i befolkningen,
men også som en sydom der lagde en skygge over alt
ting jeg nød at lave hver dag; skole, fritidsaktiviteter
og tid med venner og familie. Alt blev sat på pause.
Skolen var selvfølgelig nok det, som var mest bemærkelsesværdigt. Det var jo der jeg brugte det meste
af min tid sammen med mine venner. Og det er bare ikke det samme, når det eneste du kan gøre, er at
kigge på en computerskærm og skrive med dem over et chatroom. Og som mange andre unge rundt
om i verden nok også har fundet ud af, er online undervisning nok ikke det, der er nemmest at
engagere sig i.
Mit familieliv derhjemme var også meget reduceret, da min hostmor Carmen arbejdede i døgndrift på
et hospital, og på grund af mulig smittefare, holdt hun sin afstand til mig i dagstimerne. Der var heller
ikke så meget at se til vores hjemmehjælpere, da de også pga. corona var taget hjem på ubestemt tid.
Brasilien havde imidlertid dengang nok været lidt for langsomme til at reagere over for udbruddet.
Derfor, selv efter at de havde lukket ned for mange af supermarkederne, og de fleste arbejdere var
blevet sendt hjem så de kunne arbejde hjemmefra, var smittetallene så høje, at sundhedssystemet var
begyndt at vakle.
Derfor var det nok heller ikke den helt store overraskelse for mig, at der ikke gik særligt lang tid, før
jeg var nødsaget til at tage tidligt hjem. Udenrigsministeriet havde indtil da kun anbefalet at folk
skulle tage hjem. Men første uge i maj havde de ændret den status til opfordring. Af to grunde; de
kunne ikke længere love at sundhedsvæsnet havde en tilstrækkelig kapacitet til alle, og de ville lukke
alt flytrafik mellem Brasilien og Europa. På den måde, hvis jeg ikke var tilbage den følgende lørdag,
var der ingen sikkerhed for at jeg kunne blive behandlet, men jeg ville heller ikke kunne komme
tilbage til Danmark. Jeg fik det at vide om torsdagen, og mine eneste flymuligheder var samme dag.
Derfor fik jeg kun en time til at pakke hele mit liv sammen, mens jeg samtidigt skulle købe flybilletter,
finde et hotel, smide diverse ting ud og informere alle i mine respektive Rotary klubber om min
pludselige hjemrejse. Jeg nåede ikke engang at sige farvel, da alle fra min familie enten var ude af
huset eller på arbejde.
Corona satte en stopper for mange ting. Amazonasturen som nok ville have været min rejses
højdepunkt. Intermãosprojektet som jeg havde glædet mig til i så lang tid. Judo som knap nok var
begyndt.
Corona ødelagde og afsluttede rigtigt mange ting, som gerne skulle have været sat i værk, som jeg nu
ikke for mulighed for at realisere. Men heldigvis var det kun en meget lille del af hele mit ophold.
Jeg fik lov at opleve noget af verden. Det er der ingen virus eller sygdom som kan ændre.
Cecilie Bitsch Hedegaard,
Udvekslingsstudent i Natal, Brasilien, 2019-20

(læs mere på Cecilies blog her)
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Elisabeths udvekslingsrejse til USA under corona

Jeg hedder Elisabeth, og jeg var udvekslingsstudent i USA i 19/20.
Jeg var så heldig, at jeg fik valget, om jeg ville blive i USA under karantænen, eller om jeg ville hjem.
Jeg valgte at blive.
Jeg var i Oregon, hvor der ikke har været så mange tilfælde af coronavirus, som der er i andre stater.
Alligevel havde jeg sidste skoledag den 13. marts, hvor den normalt ville have ligget i slutningen af
maj. Det var en uge før, der skulle have været spring break, som ville have varet en uge. Og til at starte
med, skulle karantænen kun have varet i de 2 uger. Men jeg endte med slet ikke at komme i skole
igen.
Der gik lige en uge efter karantænen startede, og så skulle jeg flytte til min 3. og sidste værtsfamilie.
Jeg havde indtil da boet et godt stykke udenfor byen, men min sidste værtsfamilie boede i gåafstand
til centrum og skolen. Men det fik jeg så desværre ikke ret meget gavn af.
Jeg er rigtig glad for, at jeg selv fik valget og ansvaret for, om jeg havde lyst til at blive i USA. Der var
mange af mine venner, som også var på udveksling, hvor valget enten blev taget af deres forældre,
sponsorklub, hjemdistrik eller -land. Men på denne måde, fik jeg også lov til at vise, at jeg var blevet
modnet og ansvarsbevidst på mit udvekslingsophold, som jo også er nogle af de værdier, som er
forventet at man får med.
Der gik 4 uger af karantænen, før min skole i USA havde fået etableret online skole. Det skyldes, at
der var så mange børn på min skole, som ikke havde stabil adgang til internet eller computer. Og
derfor blev skolen nødt til at få udarbejdet en løsning, som var mere eller mindre fair for alle elever.
Der blev samtidig også tilbudt morgenmad og frokost fra skolekøkkenet helt gratis til alle i hele
skoledistriktet, netop fordi at mange børn ikke har adgang til 3 måltider mad om dagen.
I har jo alle kunnet følge med herhjemme i, hvordan USA og Præsident Trump har håndteret
coronakrisen. Og jeg har selv mærket forskellen mellem USA's og Danmarks strategier. Danmark har
helt klart klaret sig bedst. Men det var noget af et chok at komme hjem til et land, hvor der nærmest
var helt normal sommerferie. Jeg havde været vant til at gå med mundbind overalt, og man holdt
nogenlunde afstand mellem fremmede. Men herhjemme bliver jeg hele tiden nødt til at minde mig
selv om andre om at holde afstand og spritte hænder af. Og det er så sjovt at se folk, der brokker sig
over at gå med mundbind i offentlig transport.
Elisabeth Thode Loft,
Udvekslingsstudent i Dallas Oregon, USA, 2019-2020
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(læs mere på Elisabeths Facebook-side)

Nominering af den første kvindelige
verdenspræsident
Jennifer E. Jones, medlem af Rotary Club i Windsor-Roseland,
Ontario, Canada, er blevet nomineret til at blive Rotary
Internationals præsident for 2022-23, et banebrydende valg, der
gør hende til den første kvinde, der besidder dette embede i
organisationens 115-årige historie.
Jennifer E. Jones bliver officielt nomineret til præsident den 1.
oktober, hvis ingen andre kandidater udfordrer hende.
Læs mere om valget og Jennifer E. Jones på Rotary
Internationals hjemmeside.

Søg støtte til projekter fra Hjælpefonden: midlerne er der!
Nu mangler initiativet fra din klub!
I Rotary Danmarks Hjælpefond er vi i fuld gang med at dele penge ud til klubbernes projekter.
Puljen i 2020/21 udgør ker. 1.401.000,-. Den 10. juli 2020 var der modtaget ansøgninger for kr.
297.000, og der er bevilget støtte med kr. 289.000,Så der er fortsat mange midler at gå efter! - også for klubberne i Distrikt 1461, hvor vi hidtil har været
næsten for ydmyge i forhold til antal ansøgninger og størrelsen af disse.
Rotary Danmarks Hjælpefond støtter projekter til løsning af humanitære, kulturelle og
samfundsmæssigt gavnlige opgaver i både Danmark og i udlandet.
Har din klub en spændende ide til et projekt, som Rotary Danmarks Hjælpen måske kan støtte, så
start på vores hjemmeside: rotary.dk/vejledning-ansøgninger og kom i gang med ansøgningen.
Her kommer et par tip til ansøgningen, som I skal give opmærksomhed:
1.
2.
3.
4.

Det maksimale bidrag pr. klub er kr. 40.000 årligt, evt. til flere projekter
Klubbens medlemmer SKAL være aktivt engageret i projektet, som der søges tilskud til
Gentagne projekter med samme indhold, kan der ikke søges støtte til
Medsend ALTID budget med samtlige udgifter og indtægter
Er du i tvivl, så kontakt distriktets
bestyrelsesrepræsentant i Hjælpefonden: Lise-Lotte
Jensen, mail: Lise-Lotte@ulrikkagarn.dk,
mobil: 4084 0915.
Se mere om Hjælpefonden på Rotarys hjemmeside.

De bedste hilsener
Lise-Lotte Jensen
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Assisterende Guvernører til områderne 1 og 2 søges
Stillingsopslag
Som en naturlig udvikling skiftes der 2 stillinger
som Assisterende Guvernører (AG), således der
over år sker en stadig fornyelse af det 6 personers
store AG-korps i Distrikt 1461. En AG bestrider
typisk stillingen i en 3-årig periode.
De næste AG stillinger, der kommer i opslag er i
område 1 og 2 med henblik på besættelse 1. juli
2021. Oplæring i funktionerne starter allerede fra
efteråret 2020 i forbindelse med afvikling af
PrePETS.
De to områder omfatter følgende klubber:
Område 1:
Gråsten, Nordborg, Padborg-Kruså, Rødekro, Sønderborg, Sønderborg Syd, Tønder og Aabenraa
Område 2:
Christiansfeld, Haderslev, Haderslev Hertug Hans, Rødding, Toftlund, Vamdrup, Vejen og Vojens.
En AG er bindeleddet mellem det enkelte områdes klubber og Distriktsguvernøren. AG’erne rådgiver
og vejleder klubberne efter behov, assisterer Distriktsguvernøren, og bistår også distriktets centrale
funktioner og udvalg for at fremme Rotary Internationals og Rotary Foundations aktiviteter og
programmer.
Som AG vil du blive en del af et stærkt AG korps, og bl.a. deltage i AG møder 2 til 3 gange årligt,
PrePETS introduktion af kommende præsidenter og PETS/Instruktionsmøde, den årlige
distriktskonference samt et landsdækkende udviklingsseminar i Rotary Danmark og i tilknytning
hertil i AG-seminar i Distrikt 1461.
Du kender Rotary organisationen godt og har erfaringsgrundlag fra Rotary-organisationen, - gerne
som tidligere klubpræsident. Det vil samtidig være en fordel at have gennemført RLI-uddannelsen.
Alternativt kan RLI-uddannelsen påbegyndes i foråret 2021/før tiltrædelsen som AG. Væsentligt er
det også at have en tillidsskabende og imødekommende personlig stil, der anerkendes og respekteres i
klubberne.
Vi glæder os til at modtage din kortfattede motiverede ansøgning senest fredag, den 25.
september 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 40 og/eller 41 med repræsentanter fra
guvernørgruppen.
Ansøgning indsendes til Distriktsguvernør Jens Kaptain på mail: dg1461-2021@rotary.dk eller
kaptain.haderslev@mail.dk.
Du er velkommen til at kontakte de to aktuelle AG’ere Christiane Plischke, område 1 på mail
christiane-dk@live.dk eller mobil 2912 4735 eller Henning Christoffersen, område 2 på mail
hc@skipperhuset.dk eller mobil 5170 2021.
Venlig hilsen
Jens Kaptain,
Distriktsguvernør 2020/21
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Cirkusrevyen 2021 og indsamling til Poliobekæmpelse

Polio-udvalget i Distrikt 1470, der dækker København og omegn, har reserveret Cirkusrevyen 13. juni
2021.
Har du lyst til at støtte op omkring indsamling af midler til Polio bekæmpelsen, og i øvrigt benytte
lejligheden til at deltage i Ulf Piilgaards afskedsrevy, så reserver denne dato, hvor forestillingen
starter kl. 16.00. Der er efterfølgende spisning i Korsbæk.
Ved en tidligere lignende indsamling nåede man et beløb på kr. 160.000,-, så man sammen med det
dobbelte fra Melinda og Bill Gates nåede op på kr. 480.000,- til Polio støtte.

Introduktionsforløb "NY I ROTARY" i 2020/21
Efter alle klubber er kommet i gang igen efter Covid-19 krisen startes også de traditionelle
introduktionsforløb "NY I ROTARY".
Det første forløb afvikles torsdag den 8. oktober 2020 på Fjelsted Skov kl. 17.00-21.30.
I forbindelse hermed tilbydes nye rotarianere introduktion til Rotaryviden af 4 erfarne facilitatorer,
ligesom der vil være mulighed for at skabe netværk med rotarianere fra andre klubber i Distrikt
1461.
Indbydelse til alle nye Rotarianere udsendes målrettet til de enkelte. Andre, der ikke tidligere har
deltaget i et introduktionsforløb er også velkommen.
DGE Niels G.H. Hansen, Egtved Rotary Klub, mail dg1461-2122@rotary.dk
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”AG’erne har ordet” v/Henrik Dyhr, AG 5
Succeshistorien fortsætter i Gambia

Gennem de sidste år har 7 vestjyske Rotary klubber gennemført et projekt med at få oprettet en
kvindehave på 44 lodder i den lille Gambianske landsby Galloya. Byen har ca. 800 indbyggere.
Haverne har givet landsbyen et stort løft på sundhedsområdet og økonomisk. Derefter bestemte
klubberne at de ville støtte opførelsen af en PRE-School for de små klasser, der alternativt skulle gå til
nabolandsbyens skole. Denne skole er færdigudbygget nu med tre klasselokaler og skolen er i fuld
drift, hvis det ikke var pga midlertidig lukning pga. coronarestriktioner. Men skolen manglede en
indhegning for at kunne blive godkendt af myndighederne og her kom Odense Carolinekilde R.K. ind i
billedet og det lykkedes gennem indsamling, klubtilskud og en vellykket auktion i klubben samt med
tilskud fra Rotary Hjælpefonden at indsamle 47.500 kr. der dækkede arbejdet. Der blev også til en
legeplads i skolegården og der blev ført rindende vand til skolen. Efterfølgende er et stort projekt med
at føre vand rundt i hele landsbyen i fuld gang og her støtter Carolinekilden også. Men det stopper
ikke der!
Nu er Carolinekilde gået sammen med Odense City R.K., og forhåbentlig snart flere klubber om at
udvide nyttehaven til mere end det dobbelte og derudover at lave en plantage med frugttræer. Odense
City klubben var startet op på et projekt med at plante det fantastiske Brødfrugttræ i fattige områder
og i fællesskab forsøger de to klubber nu at få gennemført dette første projekt. Det er planen at det
skal plantes ca. 350 brødfrugttræer og derudover papaya, banan og andre frugttræer. Et brødfrugttræ
kan føde en hel familie i 70 år og frugten kan anvendes til utallige formål. Den kan spises rå, den kan
koges, steges og der kan laves mel og andre ting af den næringsrige frugt. Derudover danner træet en
perfekt skygge for papayatræerne. Plantagen bliver indhegnet og der skal naturligvis føres vand frem
til den.
Drømmen er at dette projekt kan brede sig til
rigtigt mange steder i verden og dermed være
med til at brødføde rigtigt mange mennesker.
Afrika lider slemt under restriktionerne for
coronaviruset og der et meget stort behov for
hjælp, så forhåbentlig vil mange klubber støtte
dette spændende begynder projekt med fx et
tilskud på 5.000 kr.
Henrik Dyhr,
Assisterende Guvernør Distrikt 1461, område 5
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ASSISTERENDE GUVERNØRER
(AG’ER), DISTRIKT 1461 2020-21
Område 1
AG Christiane Franziska Pliscke
Tønder Rotary Klub
E-mail: christiane-dk@live.dk

VELKOMMEN TIL NYE
MEDLEMMER
Aarup:
Carsten Lentz Storm
Bogense:
Peter Juel Henrichsen

Klubber: Gråsten, Nordborg,
Padborg-Kruså, Rødekro, Sønderborg,
Sønderborg Syd, Tønder, Aabenraa

Haderslev Hertug Hans:
Helle Gamst Skov

Område 2
AG Henning Christoffersen
Haderslev Rotary Klub
E-mail: hc@skipperhuset-as.dk

Haarby-Glamsbjerg:
Henriette Katharine Lesley
Claus Feldborg
Signe Duvander
Ulrich Hein Boe Nielsen

Klubber: Christiansfeld, Haderslev,
Haderslev Hertug Hans, Rødding,
Toftlund, Vamdrup, Vejen, Vojens

Nyborg:
Rene Nygaard

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 Inge Dahl
Assens Rotary Klub
E-mail: info@ingedahlconsulting.dk
Klubber: Assens, Bogense, Ejby,
Haarby-Glamsbjerg, Middelfart,
Otterup, Aarup

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

Område 6
AG Niels Christian Ganderup
Svendborg Sydfyn Rotary Klub
E-mail: nc@ganderup.dk

Odense H.C. Andersen:
Claus Bøgelund
Sønderborg:
Mogens Tryk Kastbjerg
Sønderborg SYD:
Laurits Th. Larsen
Svendborg Sct. Jørgens:
Dorthe Christensen
Vejlefjord:
Britta Japp
John Bille

Aabenraa:
Karsten Juhl

KALENDER,
Oktober 2020
Guvernørbesøg:
05.10.20: Ejby
07.10.20: Fællesmøde Sydfyn (Svendborg
klubber + Langeland)
19.10.20: Middelfart
20.10.20: Nyborg
22.10.20: Christiansfeld
26.10.20: Faaborg
28.10.20: Fællesmøde Assens, Aarup og
Haarby Glamsbjerg

Øvrige begivenheder:

Klubber: Faaborg, Langeland, Ringe,
Svendborg, Svendborg Sct. Jørgens,
Svendborg Sydfyn, Svendborgsund

03.10.20: Distriktskonference og Årsmøde
27.10.20: RD bestyrelsesmøde

Guvernør

Nyhedsbrevsredaktør

Jens Kaptain
Bragesvej 23
6100 Haderslev
Mobil: 2577 2100
Mail: dg1461-2021@rotary.dk

Peter Thode Loft
Grønlandsvej 13
6100 Haderslev
Mobil: 4019 1010
Mail: peter@thodeloft.dk
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