
   
 

   
 

 

Nyhedsbrev fra Distrikt 1461 
 

Velkommen til Nyhedsbrev nr. 3   oktober 2021 

Nyt fra Guvernøren 

Oplevelser på GETS og Institute. 

Det er obligatorisk at DGE og DGN deltager i disse internationale arrangementer. 

GETS er en del af guvernøruddannelsen og det er GNTS også. Det er første gang det er 

obligatorisk for DGN at deltage. 

GETS står for Governor Elect Training Seminar. 

Vi har repræsenteret 104 distrikter fra 7 Zoner. Danmark tilhører Zone 18. Det var første 

gang man prøvede at gennemføre et multizone GETS/GNTS.  

Med 104 DGE og 104 DGN var vi rigtig mange deltagere. Derudover kan ledsagere deltage 

hvis man har mulighed for det. Der er ligeledes en dag uddannelse for ledsagere. 

Fra Danmark var alle 5 distrikter repræsenteret med alle DGE og DGN. 

GETS og GNTS begyndte med en åbningsaften med diverse taler og velkomst for alle. 

De kommende dage var vi alle med i et stort antal sessions med oplæg fra mange forskellige 

trænere, og der var også plads til en masse workshops så man kunne udveksle erfaring og 

ideer med andre fra andre lande. Rigtig meget givende og jeg har fået en masse gode ideer 

med hjem. Nogle sessions var vi sammen DGE og DGN, men vi var også med i andre 

sessions hvor vi hver for sig og havde forskellige separate indhold. 

3 dage med uddannelse blev det til så vi blev godt klædt på. 

De to næste dage var det der hedder Institute. Det er meget mere Rotary oplevelse med 

mange virkelig gode indlæg om hvad der arbejdes med i forskellige distrikter og lande og fra 

Rotary generelt. 

  



   
 

   
 

 

Den store oplevelse var da vores verdens præsident Shekhar Mehta deltog. Han ankom 

aftenen inden Institute og stillede sig op på en trappe og gav et foreløbig indlæg og en 

velkomst. Shekhar havde flere indlæg på Institute og det var en god oplevelse an han deltog 

og gav sine syn på hvad Rotary skal arbejde med i de kommende år. 

Det hele blev rundet af med en festaften med sang og musik og dans.  

Alt i alt en fornøjelig og lærerig uge i Prag. 

Hans Skjerning 

DGE 

 

Distriktskonferencen 2021 

Over 120 personer var samlet til debat om højaktuelle klimadagsordener. 

Egtved Rotary Klub havde samlet mange til distriktskonferencen på Vandel Efterskole i 

weekenden den 2. oktober. 

 

Det summede hele dage på konferencen med synspunkter vedr. de mange klimadagsordener, 

der er oppe i tiden. Efter velkomst ved Vejles borgmester, Jens Ejnar Christensen, som 

fortalte om strategier for klimaudfordringer i Vejle, bl.a. oversvømmelser i midtbyen, var det 

meteorolog Jesper Theilgaard, kendt vejrprofet fra DR1, som tog over. Han fortalte levende, 

engageret og med stor indsigt på en måde, så alle kunne være med. Ifølge ham er der ingen 

tid at spilde, og han opfordrede alle til at bidrage med det, som nu engang er muligt for den 

enkelte. Som Jesper sagde: ”Hvis vi bliver ved med at stille spørgsmål ved, om 

klimaændringerne er menneskeskabte, taber vi alle”. 



   
 

   
 

Timingen på konferencen var usædvanlig god. Næstformanden for Landbrug og Fødevarer, 

Thor Kofoed, var på podiet samtidig med, at formanden Søren Søndergaard deltog i intense 

forhandlinger med regeringen og dens støttepartier. Ifølge Thor Kofoed er det i lige så høj 

grad vigtig at fokusere på, hvor effektivt, læs miljøvenligt, man producerer fødevarer. Det 

nytter jo ikke noget, som Thor Kofoed sagde, at vi nedlægger produktion i Danmark, - så 

flytter den jo bare et andet sted hen. Han gentog flere gange at investering i nytænkning og 

nye teknologier er vejen frem. Og her er vi i Danmark, ifølge Thor Kofoed, meget langt 

fremme. 

Efter frokost, hvor diskussionerne fortsatte, var det Lars “Charlie” Mortensen, Jelling Festival 

og tidligere bakkesangerinde Karen Marie-Lillelund, som på hver deres måde fortsatte med at 

problematisere klimaproblemstillingerne, her forstået som ressourcespild på festivalen og 

mangler i det indre klima, humor. De tog begge forsamlingen med storm. 

Udover samtale omkring den vigtige overskrift, klima, blev der på konferencen også tid til at 

få en hilsen fra Rotarys Verdenspræsident og vi fik afviklet årsmødet i distriktet i god ro og 

orden. 

Som distriktsguvernør, Niels Hansen, Egtved Rotary klub udtrykker det. ”Jeg er virkelig stolt 

over at være guvernør med afsæt i Egtved Rotary klub. Det er dejligt tydeligt for enhver, som 

er med i dag, at Rotary er for alle, og at vi via vores store hjælpearbejde i Verden og lokale 

nedværk, har noget at tilbyde alle. Jeg går træt, men stolt i seng”. 

     

  



   
 

   
 

Nyt fra Distriktet: 

Polio Dagen  

Børnelammelse – ALDRIG mere! 

Støt udryddelsen i hele verden. Afghanistan og Pakistan har stadig polio! 

Rotaryklubberne i Aarup, Haarby-Glamsbjerg og Assens inviterer til en dialog på 

fødevaremarkedet på Erholm Gods søndag den 24. oktober 2021. Du kan møde Rotarys 

guvernør for Syddanmark, Niels Hansen, kl. 14-15. Her kommer også Anette Løwert og Lene 

Kastrup fra Assens Rotary Klub, Christiane Plischke, Fredericia Lillebælt Rotary Klub samt 

Lars Gregersen fra Aarup Rotary Klub. 

I kan smage og købe lækkerierne på Erholm Fødevaremarked, der holder åbent fra kl. 13-16 

på adressen Karen Borchenfeldtsvej 2, 5560 Aarup.   

 

  



   
 

   
 

Indsamling på Distriktskonferencen 

Vores lille stunt med at lade deltagerne købe sig en ”vaccine” gik rigtig fint – som jeg fortalte 

kom der i alt 5.140 kr. ind (de 500 er indbetalt personligt fra en af deltagerne, men gjort i 

relation til vores tiltag) jeg har i dag overført 4.640 kr. i distriktets navn, som tæller med på 

distriktets konto med PHF. 

 De 5.140 kr. som distriktskonferencen genererede, betyder når Bill og Melinda Gates 

Foundation har givet det dobbelte at vores bidrag fra dagen betyder 15. 420 kr. Når en 

vaccine koster 3,60 kr., betyder det at vi har sikret at 4.283 børn kan få en vaccine – og det 

kan vi godt være stolte af. 

Selve afviklingen gik fantastisk og endnu en stor tak til Anders, der sprang på opgaven uden 

at vide hvad den gik ud på….   

Absolut en fin måde at få fokus på Polio, der kan gentages en anden gang. 

 Nu er sparegrisen tømt og ”boxen” på MobilePay ligeså, så den er klar til den 16. oktober i 

Assens til loppemarkedet. Så tømmer vi den igen, inden den 24. oktober, så går det helt 

retfærdigt til. 

Tak til alle for endnu en sjov oplevelse med Rotary. 

 

 

  



   
 

   
 

Nyt fra klubberne: 
Børkop Rotary Klubs projekt 2021/-22 – Undervisningsmaterialer til 

Levana-Schule D53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler.  

 

 

Levana-Schule før naturkatastrofen. 

Efter i en årrække i Børkop Rotary Klub at have haft nogle lokale projekter kørende af forskellig art, 

har vi i år vendt blikket mod Tyskland, hvor de kolossale ødelæggelser efter naturkatastrofen har 

efterladt borgerne i en forfærdelig situation med dødsfald, folk, der har mistet huse, hjem, 

virksomheder, skoler, børnehaver og institutioner og hvor infrastrukturen har været sat ud af drift med 

mangel på rent vand etc.  

Vores projekt er blevet til i et samarbejde med en tysk Rotary Klub, nemlig Rotary Club Bad 

Neuenarhr-Ahrweiler, Achim Fischer, hvor vi har ønsket at bidrage med undervisningsmaterialer til 

Levana-Schule D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler. Denne institution drager omsorg for børn med 

vidtgående fysiske og psykiske handicaps og disse børn er blevet evakueret til to skoler, mens 

renoveringen af Levana-Schule pågår. 

 

  



   
 

   
 

Levana-Schule efter naturkatastrofen. 

Børkop Rotary Klub har søgt såvel District Grant som Hjælpefonden om midler til hjælp til 

ovenstående. I klubben har der nok hersket en smule skuffelse over ikke at have et af de vante 

projekter, hvor alle smøger ærmerne op og giver en hånd med til projektets gennemførelse; men det er 

der stadig behov for, da vores klub afholder en auktion den 26.10.2021, hvor klubbens medlemmer 

flittigt og meget generøst bidrager med forskellige donationer af enhver art lige fra juletræer, halve 

grise til husflids ting, en aften som byder på muntert og givtigt – i alle måder – samvær, og når vi har 

en tilbagemelding fra Rotary Foundation og Hjælpefonden, ja så fylder vi en bil, og kører til Levana-

Schule og måske vi kan give en hjælpende hånd. 

Så kan vi jo sige: ”Doing good in the world” – together! Og hvad er egentlig mere nærliggende end at 

hjælpe sin nabo? 
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